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 سياوش دانشور

 

 کمونيسم کارگرى 
 و مسئله زن

 

دنيا غرق ثروت و تکنولوژى         .  قرن بيست و يکم است        
پيشرفته و دستاورد علمى و توان غول آساى انسانى                      

 اگر از عينک نظام بورژوائى و               ،دنياى امروز  .  است
دستگاه مافيائى مذهب و مردساالرى نهادينه در آن                        

 با هر محاسبه اى ميتواند دنيائى آزاد و              ،نگريسته نشود 
ميتواند از فقر و      .  مرفه و خوشبخت براى همگان باشد         

فالکت و زن ستيزى و جامعه ستيزى و مصائب                                
اما هنوز مردساالرى و            .  گريبانگير بشر آزاد باشد           

خشونت عليه زن هزارها بار بيشتر از طاعون و جزام و           
ايدز و بيماريهاى اپيدميک و حتى جنگها از بشريت                       

 اين جان سختى       ،منشا اين زن ستيزى      .  قربانى ميگيرد  
 اين فرهنگ ماچويستى کجاست؟ چرا                      ،مردساالرى

ضديت با آزادى و حرمت زن بعنوان يک انسان برابر                
 عليرغم تفاوتهائى که در حقوق        ،در تمام شئون اجتماعى    

 به     ،و موقعيت زنان در کشورهاى مختلف هست                          
شناسنامه دنياى امروز تبدل شده است و چرا اين فرهنگ           

 منحط هر روز بازتوليد ميشود؟

 

تاريخ مکتوب بشر با زن ستيزى و زن کشى عجين                        
به اين اعتبار زن ستيزى و تبعيض براساس                       .  است

اما سرمايه دارى     .  جنسيت ويژگى سرمايه دارى نيست        
اين ميراث نفرت انگيز تاريخ را مطابق با نيازهاى بازار      

مصائب جامعه امروز   .  و سود سرمايه نونوار کرده است      
ديگر ميراث عهد بوق و دوران جهالت بشر نيست بلکه              

اگر .  محصول نظام سياسى و اقتصادى امروز است                  
هنوز زن کشى در دنياى امروز الگوهاى قرون وسطى              

 تنها بيانگر اين واقعيت است که              ،را بخاطر مى آورد      
افکار و عقايد طبقه حاکم و نظام               

  ،يادداشت سردبير

 اطالعيه حزب بمناسبت 

 روز جهانى زن

  مارس٨گفتگو با شهال نوری در مورد کنفرانس بين المللی  

 سازمان آزادی زن 
 يک راه پر پيچ و خم را طی کرده است

 از آپارتايد نژادی تا آپارتايد جنسی
 نلسون ماندال و تسليم ناپذيری

 

 ١۶صفحه آذر ماجدی                                                    

٢صفحه   

  ،ترآيه

 TEKEL/  شرآت دخانياتىاعتصابات آارگر  
 ١۵صفحه ياشار سعيدى                                                                       

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 

 مسائل گرهی سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
)٢( 

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى
 ٧صفحه 

 

 ! صف آرائی های جديد،جنبش زنان
  

 ١٢صفحه پروين کابلى                                                     

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 بيانيه حقوق زن
 مصوب دفتر سياسى حزب 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمايه دارى تا سطح افکار و               
فرهنگ قرون وسطى سقوط کرده     

در دنيائى که انفجار                  .  است
دهکده اى    "اطالعات آن را به             

 در هر    ،تبديل کرده است   "  جهانى
 بورژواها و        ،گوشه اين دهکده       

ژنرال ها و مشتى سياستمدار                 
نوکر و آخوند و سر عشيره و                  

. آدمکش حرفه اى خدائى ميکنند         
علم و دانش و تکنولوژى و ثروت       

 در دست     ،و دستاوردهاى بشرى    
بورژوازى به وسيله اى براى                
عقب راندن بشريت به عهد                      
جهالت و رواج مردساالرى و               
خودمحورى و زن ستيزى و                   
خشونت عريان عليه ميلياردها             
نفر در خدمت منافع اقليت بسيار          

 يعنى طبقه                ،بسيار ناچيزى       
 . بدل شده است،بورژوازى

 

نه فقط ستمکشى زن و تبعيض               
 بلکه نفس وجود    ،براساس جنسيت 

هر نوع ستم و تبعيضى در دنياى         
 رابطه مستقيمى با منافع          ،امروز

نظام سرمايه دارى و طبقه حاکم           
از خانواده بعنوان يک نهاد       .  دارد

اقتصادى تا قلمرو توليد و                          
 ،مناسبات اجتماعى و قوانين                  

موقعيت فرو دست زن وسيله اى          
براى کسب سود است و منافع                 

. طبقه اى را پاسدارى ميکند                   
ستمکشى زن يک رکن انباشت             

همين ضرورت     .  سرمايه است    
بازتوليد بقاى تبعيض و نابرابرى        
و نگرش ضد زن و خشونت عليه        

زن .  زنان را توضيح ميدهد               
ستيزى مسئله اى صرفا فرهنگى         

 مسئله   ،و اخالقى واپسگرا نيست      
به .  اقتصادى و اجتماعى است           

منافع سلسله مراتب نابرابرى در         
جامعه در تمام سطوح خدمت                 
ميکند و دقيقا به همين اعتبار                   
افکار و آرا و نگرش ضد زن                  
ضرورى اند و توسط نقاره کشان        
فسيلى دستگاه مذهب و ايدئولوژى     

" فرهنگ سازان "متحجر بازار و     
 . مرتجع بورژوا بازتوليد ميشوند

 

در اين دنياى تاريک است که ما            

 کمونيسم کارگرى 
 ...و مسئله زن 

 ما زنان   ،کارگران و کمونيستها  
 ما     ،و مردان برابرى طلب             

 ،انسانهاى فهيم و آزاد انديش            
 مارس را در           ٨هنوز پرچم       
آرزوى ما اين         .  دست داريم    

نيست که تا جهان وجود دارد به       
خيابان بيائيم و از برابرى زن           

آرزوى ما   !  و مرد دفاع کنيم        
 ٨اينست که ديگر جنگى براى         

تبعيض .  مارس ضرورى نباشد   
براساس جنسيت مانند هر                   
جهالت و عقب ماندگى تاريخى        

 ٨.  ديگرى ور افتاده باشد               
مارس ميراث و سنت کمونيسم        
کارگرى است و بحق بايد                    

اما هدف اين   .  عزيز داشته شود  
جنبش نفى فورى نابرابرى و            
تبعيض و نفى شرايطى است که      
جامعه طبقاتى با تمام تضادها و       
تناقضات و مصائبش زندگى             
بشر امروز و از جمله زنان را         
به جهنمى روى زمين تبديل               

 مارس صرفا        ٨.  کرده است   
" تکريم"يک يادواره و مراسم        

از عقايد پيشرو و آرمانهاى                
 بلکه جبهه    ،آزاديخواهانه نيست 

اى قديمى در جنگ عليه                       
تبعيض و تحجر و نابرابرى               
است و بايد مادام که ذره اى از          
تبعيض براساس جنسيت                      
برجاست پرچم آن برافراشته            

 .باشد

 

مسئله زن در ايران اما به نفى           
حاکميت آپارتايد جنسى و                    
قوانين ضد زن اسالمى محدود        

مسئله زن در ايران           .  نميشود
يک گوشه جدال بين المللى و             
تعيين کننده با اسالم سياسى نيز        

اين تفاوتى است که              .  هست
براى مثال در سه دهه پيش در          
معادالت استراتژيک جهانى            

 ، حجاب     ،زن ستيزى     .  نبود
 ،حاکميت قوانين آپارتايد جنسى     

از ارکانهاى مهم ايدئولوژى              
. جنبش اسالم سياسى است                 

انقالب زنانه عليه اين وضعيت       
کمر جنبش اسالم سياسى را               
ميشکند و سرآغاز دوران نوينى    
از برابرى خواهى و                                

١۴١شماره   
آزاديخواهى سوسياليستى در منطقه       

پيروزى .  و جهان را باعث ميشود         
بر حاکميت آپارتايد در ايران زنان           
را بعنوان يک آکتور مهم سياسى در       
معادالت بين المللى و سوسياليسم را       

دهکده "بعنوان پيشروترين جنبش           
مقابل بشريتى ميگذارد که        "  جهانى

در جستجوى راهى براى برون                 
 . رفت از کثافات سرمايه دارى است

 

براى کمونيسم کارگرى جنبش                   
آزادى زن جنبشى قائم بذات براى             

اگر .  نفى تبعيض و نابرابرى است        
براى بورژوازى فرودستى زن يک       

 براى    ،رکن انباشت سرمايه است         
کمونيسم کارگرى آزادى زن يک             

. رکن اساسى آزادى جامعه است              
بشريت کارگرى که براى آزادى               
جامعه برميخزد ناچار است بعنوان        

بشريت آزاد از هر گونه تبعيض           
و نابرابرى برخيزد و به همين               
اعتبار ناگزير است در تمام ابعاد         
ريشه هاى تبعيض و نابرابرى و          
زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى          

 . آن را درهم بکوبد

 

در کشورهاى اسالم زده که                     
آپارتايد جنسى يک رکن حاکميت        

 فرودستى زن   ،سرمايه دارى است  
ديگر از جنس نژاد پرستى و سلب   
هويت اجتماعى و انسانى نيمى از       

در کشورهائى که       .  جامعه است   
هويت انسانى اوليه نيمى از                     
جامعه رسما و قانونا برسميت                

امر سوسياليسم و     ،شناخته نميشود 
کمونيسم کارگرى به امر اعاده              
شخصيت و حرمت حقوقى و                  

 . *مدنى انسانها گره ميخورد

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 

Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                                
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                                  
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                           
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد                         

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول           
تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                      

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                 
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،          

برابرى نه فقط    .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است          
در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                          
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر،              
برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى،                
برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى            

برابرى کمونيستى، که در        .  متقابل انسان ها با يکديگر         
عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى                          
مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى                         
جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به                        

جامعه طبقاتى بنا به تعريف         .  طبقات امکان پذير ميشود      
 .نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سازمان آزادی زن و ابتکار                
فمينيستی اروپا بمنظور                         
بزرگداشت روز جهانی زن،              

 يک     ٢٠١٠ مارس          ۶شنبه      
کنفرانس بين المللی در شهر                
 . گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند

 
 : تم اين کنفرانس

 
نقش اساسی سکوالريسم در             
مبارزات زنان برای برابری،            
امنيت، و در مبارزه عليه                      

 .خشونت نسبت به زنان است
 

در مقابله با عقب گرد هايی که           
بر حقوق و موقعيت زنان تحميل      
شده، زنان بايد متحدانه اعالم             

و برای  "  ديگر بس است   :  "کنند
 مارس   ۶تغيير جهان کنفرانس        

 دگر بار بر اين مسائل             ٢٠١٠
مهم و اساسی تمرکز خواهد                 
کرد، با زنان در سراسر جهان           
در مبارزه شان برای آزادی،             
برابری، امنيت و عليه خشونت        

 . اعالم همبستگی خواهد کرد

 
اين کنفرانس همچنين حمايت و         
پشتيبانی خود را از زنان در                
ايران  در مبارزه رو در رو با            
يکی از زن ستيز ترين نظام                 
های دوران معاصر، در اين               
روزهای سخت و هيجان انگيز         

 . اعالم ميکند
   
سخنرانانی که تاکنون                     

شرکت شان قطعيت يافته               
 :است

 
 نويسنده و        نوال السعداوی،   

فعال سرشناس و قديمی                    
حقوق زن از مصر مهمان             
افتخاری اين کنفرانس خواهد      

 .بود

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

فعال سرشناس    ماللی جويا،        
حقوق زن و عضو لويا جرگه،   

 افغانستان
 

، گودرون تيبه تيبرگ                         
ژورناليست، مسئول زنان                

 برای صلح، سوئد

 
، رئيس انجمن        ماريا رشيدی   

حق زن و عضو هيات مديره           
شبکه عليه خشونت های                     

 ايران -ناموسی، سوئد
 

 نويسنده، رئيس       آذر ماجدی،   
سازمان آزادی زن، عضو               
کميته هماهنگ کننده ابتکار            

 -فمينيستی اروپا انگلستان               
 ايران

 
، حقوقدان،    کريس مک کرلی      

فعال در عرصه کمک به                    
زنانی که مورد خشونت                      
ناموسی و خانوادگی قرار                 

 دارند، انگلستان
 

، حقوقدان در          ماريا گوامان    
 امور حقوق مهاجرت، سوئد

١۴١شماره   

، رئيس آنتيکو و         گيونر نبيو  
عضو کميته هماهنگ کننده            
ابتکار فمينيستی اروپا،                     

 مقدونيه  
 
، رئيس     ليلين هالس فرنچ          

ابتکار فمينيستی اروپا،                     

 فرانسه
 

 بنيانگذار   ماريان هلی لوکاچ،   
زنانی که تحت قوانين                      "

و "  اسالمی زندگی ميکنند          
هماهنگ کننده سکوالريسم           

 –امر زنان است، فرانسه                
  الجزاير

 
، عضو               نينا سنکاری             

هماهنگ کننده ابتکار فمنيستی    
 لهستان   -
 

عضو شورای    ،    پروين کابلی   
 مرکزی سازمان آزادی زن

 
سکوالريست، ،   هوگو استرالر  

  CFIمسئول بخش اروپای 

 

: زمان کنفرانس
 مارس   ۶شنبه 
از ساعت   2010
   19.30 تا 13

  

موزۀ قديمی شهر : مکان
 گوتنبرگ، 

 

6: Mars, Göteborgs 

Stadsmuseum 
Norra Hamngatan 12 

Tid: Kl. 13.00 till 19.30 
 

روز جمعه  :  مصاحبه مطبوعاتی 
 بعد از ظهر      ٢ مارس ساعت      ۵

يک کنفرانس مطبوعاتی در                
  :محل زير برگزار ميشود

 

Medusahuset,   
Viktoriahuset samlingssal, 
 Linnégatan 21 B, 

 413 04 Göteborg 
 

عالقمندان شرکت به کنفرانس لطفا       
با شهال نوری يا آذر ماجدی تماس           

 .بگيرند

Majedi.azar@gmail.com  

wlshahla.n@gmail.com                                

www.womensliberation.net  
 www.azadizan.net 

www.medusahuset.se 

 Tel. 0046 737262622  

! آزادى زن معيار آزادى جامعه است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس، روز جهانی      ٨در آستانه    
اکنون يک قرن    .  زن، قرار داريم   

 مارس در سطح جهان      ٨است که   
به روز آزاديخواهی، برابری                
طلبی و عدالت جويی بدل شده                

 مارس،    ٨در ايران نيز          .  است
عليرغم سرکوب خشن رژيم                  
اسالمی و تالش های مذبوحانه             

اسالمی برای تغيير     –گرايش ملی  
روز زن در ايران، بعنوان روز           
آزاديخواهی و برابری طلبی به            

برای جنبش    .  ثبت رسيده است       
 مارس هم    ٨آزادی زن در ايران       

تاريخی   –بعد و خصلتی جهانی         
دارد و هم روز عروج جنبش                  
نوين آزادی زن در ابعادی توده            

بدنبال .    ای در ايران است               
اعتراض توده ای و گسترده زنان        

 ٨به رژيم نوپای اسالمی در                   
، اين روز در                ١٣۵٧مارس      

جامعه ايران يک ويژگی منحصر      
قدرت گيری اين    .  بفرد يافته است   

نظام زن ستيز از همان روز                    
نخست به يک تنش و جنگ دائمی       
بعضا آشکار و بعضا پنهان بر               
سر آزادی زن و موقعيت زن در           

 .جامعه شکل داد

 

مهر اين جنگ و تضاد آشتی                    
ناپذير بر تمامی پيکره رژيم                    

جمهوری .  اسالمی خورده است      
اسالمی در مقابله با جنبش آزادی        
زن در ايران، در سرکوب                        
خواست ها و اميال آزاديخواهانه         
و برابری طلبانه زنان، هر روز          
بيش از پيش با خصلت زن ستيز           
اسالمی خود معرفه جهان شده               

حجاب اسالمی بعنوان            .  است
بيرق اين نظام و جنبش                                
اسالميستی که توسط اين رژيم              
شکل و حيات نوين يافت، و                      
آپارتايد جنسی بعنوان رکن اصلی      
نظام اسالمی در تاريخ و انظار             

جنگ .  جهانيان به ثبت رسيد              
جنبش آزادی زن با رژيم و جنبش       
اسالمی به يکی از مهمترين تضاد      
های اجتماعی، سياسی و فرهنگی      
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  مارس جبهه ديگری از جنگ عليه رژيم اسالمی٨
 جنبش آزادی زن و انقالب زنانه

 .سی سال اخير بدل شده است

 

در شرايط کنونی، اين جنگ وارد           
خطير ترين و حساس ترين لحظات        

خيزش عظيم  .  تاريخ خود شده است    
 ماه  ٨مردم عليه رژيم اسالمی در          

اخير سرنوشت جمهوری اسالمی          
را وارد آخرين مراحل حيات خود           

در اين نبرد آخرين،          .  کرده است   
زنان و جنبش آزادی زن در                         

اين .  پيشاپيش صف حرکت ميکنند       
واقعيت و برجستگی بسيار بارزی         
که خواست آزادی زن در جنبش               
مردم عليه رژيم اسالمی برخوردار      
است، مهر جنبش آزادی زن را بر           

از .  خيزش مردم ايران کوبيده است     
اين رو است که ما اعالم ميکنيم،              

انقالب آتی ايران ميتواند يک                   "
  ".انقالب زنانه باشد

 

جنبش آزادی زن با قدرت و                          
قاطعيت برای آزادی و برابری                 

خواست اصلی اين جنبش       .  ميجنگد
آزادی و برابری کامل اجتماعی و           
واقعی و الغاء نظام زن ستيز، کليه          
قوانين ضد زن و تبعيضات سياسی،      
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی                 

دستيابی به اين خواست                .  است
مستلزم سرنگونی کامل رژيم                     
اسالمی و ساختن جامعه ای آزاد،            
برابر و مرفه بر ويرانه های آن                 

اين يک حقيقت مسلم است که      .  است
تا زمانيکه اين رژيم بر مسند قدرت        
نشسته، زنان قادر نخواهند بود يک        
سر سوزن از مطالبات و خواست            

سرنگونی .  هايشان را متحقق کنند       
رژيم اسالمی پيش شرط و شرط               
الزم دستيابی به هر ميزان آزادی و        

 .برابری است

 

در تالش برای منحرف کردن                    
جنبش آزادی زن، رژيم اسالمی و          

اسالمی مذبوحانه     –جريانات ملی     
ميکوشند، توجه را به مطالبات                  
ناچيز حقوقی و تغيير قوانين                        

١۴١شماره   

بايد دريافت که         .  معطوف کنند    
اکنون زمان چانه زدن در کريدور       

. های قانونی و مطالباتی نيست              
اکنون زمان جنگ و نبرد با اين              
رژيم تا مغز استخوان زن ستيز و          

قبل از هر چيز         .  ارتجاعی است  
و .  بايد اين رژيم را به زير کشيد           

 مارس   ٨از اين رو است که در             
حکومت زن ستيز       ":  بايد فرياد   

 در گوشه و     "سرنگون، سرنگون 
نه به   ".  کنار جامعه بصدا درآيد       

نه به آپارتايد   "و  "  حجاب اسالمی 
 دو شعار اساسی جنبش            "جنسی

آزادی زن و جنبش آزاديخواهانه          
 مارس بايد با      ٨روز  .  مردم است 

اين شعارها يک بار ديگر رعشه           
مرگ بر اندام رژيم اسالمی                      

 .بياندازيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمام      
زنان و مردان آزاديخواه را                       

 مارس را به    ٨فراميخواند که روز  
يک روز باشکوه مبارزه عليه                 

. رژيم زن ستيز اسالمی بدل کنند         
در اين روز بايد محکم و قاطعانه           
فرياد برآوريم که حجاب اسالمی و      
آپارتايد جنسی نشان بردگی زن و         
در بند بودن جامعه است و ما اين           

دو سمبل و ابزار عقب ماندگی           
و بردگی را بدور خواهيم                      

در اين روز بايد عزم         .  انداخت
خود را به سرنگون کردن رژيم       

حکومت "اسالمی با اعالم شعار     
" ضد زن سرنگون، سرنگون          
 . صريح و روشن اعالم نمائيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           
برای آزادی و برابری کامل و           

. واقعی زنان مبارزه ميکند                  
حزب مطالبات زنان در کليه               
عرصه های سياسی، اقتصادی،      
اجتماعی و فرهنگی را در                    
برنامه و بيانيه خود فرموله و             

مبارزه ما برای   .  بيان کرده است  
سرنگونی رژيم اسالمی و                    
برقراری جمهوری سوسياليستی    
در عين حال مبارزه ای است              
برای ايجاد جامعه ای که زن و           
مرد در آزادی و برابری کامل           

به .  و واقعی زندگی ميکنند              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری           

 !بپيونديد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوريه ٢۴ - ١٣٨٨ اسفند ۵
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۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردساالرى و زن ستيزى يکى            
از وجوه تاريک و شرم آور                     

رهايى زن و    .  جامعه بشرى است   
برابرى زن و مرد يک آرمان                 

. تاريخى و قديمى بشريت است            
تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع                 

 .براى آزادى زن بوده است

      

تبعيض عليه زنان خاص ايران             
تحت حاکميت جمهورى اسالمى         

تبعيض عليه زنان يک            .  نيست
. مشخصه مهم دنياى امروز است       

ولى در ايران تحت حاکميت                    
جمهورى اسالمى ستمکشى زن           

. ابعادى هولناک بخود گرفته است     
جمهورى اسالمى از بدو                           
حاکميتش با شالق و ترور و                    
شکنجه به حقوق زنان يورش                 

همواره تالش کرده       .  برده است   
است تا موجوديت زنان را زير             
حجابى سياه بپوشاند؛ تالش شان          
براى دستيابى به استقالل                           
اقتصادى را سد کند؛ موجوديت            
جنسى شان را با سنگسار پاسخ             
گويد؛ و با توسل به خشن ترين               
شيوه هاى سرکوب موقعيت زن           
را در جامعه و خانواده به دوران          

حاکميت .  قرون وسطى بازگرداند   
آپارتايد جنسى و تحميل حجاب              
اسالمى برجسته ترين نمودهاى           
بردگى جنسى جامعه امروز ايران     

 .است

      

از همان ابتداى حيات جمهورى           
اسالمى يک مبارزه بالانقطاع و          
راديکال عليه اين بردگى جنسى و       
زن ستيزى عريان تولد يافته                   

مبارزه عليه ستمکشى زن       .  است
بمثابه يک رکن مهم مبارزه                     
اجتماعى، سياسى و فرهنگى در          

. جامعه برسميت شناخته شده است    
هم اکنون يک جنبش وسيع، پر              
قدرت و بالنده براى دفاع از                     

طى .  حقوق زنان در جريان است      
دو دهه گذشته اين جنبش از فراز         
و نشيب هاى بسيارى عبور کرده        
است و اکنون با صدايى رسا                   
خواست آزادى زن را در                           
مبارزات مردم عليه جمهورى              

 

 

 بيانيه حقوق زنان
اسالمى و براى آزادى و برابرى              

جنبش .  طنين انداز کرده است               
آزادى زن جنبشى راديکال و ضد            

 .اسالمى است

      

جنبش براى آزادى زن در ايران به         
يمن مبارزات خستگى ناپذير،                    
دخالت گسترده و نفوذ و تاثير                      
کمونيسم کارگرى هر روز                           

. راديکالتر و منسجم تر ميشود                  
کمونيسم کارگرى تالش هاى                      

اسالمى در    -جريانات راست و ملى    
به سازش کشيدن جنبش آزادى زن          
و در کند کردن راديکاليسم اين                   

. جنبش را افشاء و طرد نموده است        
کمونيسم کارگرى در پيوند عميق            
خود با جنبش آزادى زن خواستها و        
آمال آن را گسترش داده و تعميق               

کمونيسم کارگرى به       .  کرده است   
سخنگو و رهبر راديکال اين جنبش        
بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند            

جنبش آزادى زن امروز   . کرده است 
از ارکان مهم مبارزه براى                           
 .سرنگونى جمهورى اسالمى است

      

رهايى زن و برابرى کامل زن و              
مرد در گرو سرنگونى جمهورى            
اسالمى، لغو مناسبات سرمايه                   
دارانه و برقرارى جمهورى                       

امرى که حزب    .  سوسياليستى است 
اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن              

 .مبارزه ميکند

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى      
برابرى کامل و بدون قيد و شرط               
زن و مرد در کليه شئون مبارزه                

رئوس قوانين و اقداماتى که       .  ميکند
بايد هم اکنون بفوريت براى شروع        
رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد          

 :عبارت است از

      

 اعالم برابرى کامل و بى قيد و           -١
شرط زن و مرد در حقوق مدنى و            
فردى و لغو فورى کليه قوانين و               
 .مقرراتى که ناقض اين اصل است

      

١۴١شماره   
 تامين فورى برابرى کامل زن        -٢

و مرد در شرکت در حيات سياسى       
حق بى  .  جامعه در سطوح مختلف    

قيد و شرط زنان به شرکت در                  
انتخابات در کليه سطوح و احراز         
و تصدى هر پست و مقام، اعم از           

. سياسى، ادارى، قضايى، و غيره       
لغو هر قانون و مقرراتى که حق            
زنان در شرکت برابر در حيات             
سياسى و ادارى جامعه را محدود         

 .ميکند

      

 لغو کامل آپارتايد جنسى،                -٣
ممنوعيت هرنوع جداسازى و                

) زن و مرد    (محروم سازى افراد       
از محيط اجتماعى و امکان                       

 .معاشرت

      

 سال  ١٦ حق هر زوج باالى           -٤
به زندگى مشترک به ميل و                       

ممنوعيت هرنوع     .  انتخاب خود    
اجبار و اعمال فشار از جانب هر          
فرد و مرجعى بر افراد در امر                
انتخاب همسر، زندگى مشترک و         

 .جدايى

      

 برابرى کامل حقوق و                      -٥
موقعيت قانونى زن و مرد در                  

لغو امتيازات مرد بعنوان     .  خانواده
و برقرارى    "  سرپرست خانواده  "

حقوق و وظايف برابر براى زن و       
مرد در رابطه با سرپرستى و                  
تربيت فرزندان، اعمال کنترل و           
مديريت دارايى ها و امور مالى              
خانواده، وراثت، انتخاب محل               
زندگى و سکونت، کارخانگى و            

اى، طالق،                    اشتغال حرفه         
سرپرستى کودکان در صورت              
جدايى و تقسيم و تملک اموال                   

. ممنوعيت تعدد زوجات     .  خانواده
لغو کليه تعهدات   .  ممنوعيت صيغه 

انقياد آور زن به شوهر در شرع و        
ممنوعيت برقرارى     .  سنن کهنه    

رابطه جنسى توسط شوهر با زن          
بدون تمايل او ولو بدون اعمال                

اينگونه موارد بايد در          .  خشونت
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز      
جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و      

ممنوعيت .  محاکمه قرار بگيرند       
تحميل کارخانگى و يا وظايف                
ويژه خانه دارانه به زن در                         

اعمال مجازات سنگين        .  خانواده
براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب       
آزادى، تحقير و خشونت عليه                 

 .زنان و دختران در خانواده

      

 برقرارى رابطه آزاد و                -٦
داوطلبانه جنسى حق انکار                  
ناپذير همه کسانى است که به              
سن قانونى و بلوغ جنسى رسيده       

 .اند

      

 برابرى کامل زن و مرد در         -٧
قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه       

شمول يکسان قوانين کار و       .  اى
بيمه هاى اجتماعى بر زن و                 

. مرد بدون هيچ نوع تبعيض               
مزد برابر در ازاء کار مشابه             

لغو هر   .  براى زنان و مردان        
نوع محدوديت بر تصدى                      
مشاغل و حرفه هاى مختلف               

برابرى کامل زن و    .  توسط زنان 
مرد در کليه امور مربوط به                
دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها،        
ساعات و شيفت کار، تقسيم کار        
و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء                
شغلى، نمايندگى کارگران در            

تصويب و       .  سطوح مختلف      
اجراى مقررات و موازين ويژه       
در بنگاه ها براى تضمين ادامه         
کارى حرفه اى و شغلى زنان،           
نظير ممنوعيت اخراج زنان               
باردار، ممنوعيت سپردن کار           
سنگين به زنان باردار و وجود          
تسهيالت ويژه مورد نياز زنان         

 هفته مرخصى   ١٦.  در محل کار  
دوران باردارى و زايمان و                 
يکسال مرخصى براى نگهدارى    
نوزاد با پرداخت حقوق که بايد          
با توافق طرفين توسط زن و                
شوهر هر دو مورد استفاده قرار      

تشکيل هيات هاى               .  بگيرد
بازرسى و کنترل، با وظيفه                 
نظارت بر اجراى تعهدات فوق        

 .توسط بنگاه ها

      

تشکيل مراجع تشخيص و                     
حکميت در مورد برابرى حقوق      
زن و مرد در اشتغال حرفه اى           
و محيط هاى کار اعم از دولتى          
و غير دولتى و انتفاعى و غير            

تعقيب قانونى و                .  انتفاعى
مجازات سنگين بنگاه ها و                   
مديرانى که از اصل برابرى               
مطلق زن و مرد در فعاليت                  

 .حرفه اى تخطى کنند

      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم          
کردن رايگان تسهيالتى نظير                
شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها           

تربيتى   -هاى تفريحى           و کلوب   
کودکان در سطح محلى که، با                
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى      
و نگهدارى از فرزندان بر زنان           
در شرايط کنونى، ورود زنان به         
فعاليت اقتصادى و سياسى و                   
فرهنگى در خارج خانواده را                

 .تسهيل ميکند

      

 لغو کليه قوانين و مقررات و          -٨
راه و رسم هاى دست و پاگير و              
عقب مانده اخالقى، فرهنگى و              
ناموسى که نافى استقالل و اراده          
مستقل زن و شخصيت او بعنوان         
يک شهروند متساوى الحقوق در         

لغو هر نوع              .  جامعه است      
محدوديت بر حق سفر و نقل                    
مکان زنان، اعم از مجرد و                     
متاهل، در داخل و خارج کشور،         

لغو کليه    .  به ميل و اراده خود            
قوانين و مقرراتى که آزادى زنان       
در انتخاب لباس و پوشش،                       
انتخاب شغل و معاشرت را مقيد           

ممنوعيت هر    .  و محدود ميکند       
نوع جداسازى زنان و مردان در          
موسسات و مجامع و اجتماعات و       

. معابر و وسائل نقليه عمومى                
آموزش و پرورش مختلط در تمام       

ممنوعيت استفاده از            .  سطوح
عناوينى نظير دوشيزه، بانو،                 
خواهر و هر لقبى که زن را به                
اعتبار موقعيتش در قبال مرد                 
تعريف ميکند، در مکاتبات و                 
مکالمات رسمى توسط مقامات و         
نهادها و بنگاه هاى دولتى و                     

ممنوعيت هر نوع         .  خصوصى
دخالت از جانب هر مرجعى اعم          
از بستگان و اطرافيان يا نهادها و        
مراجع رسمى در زندگى                           
خصوصى و روابط شخصى و             

 

 

 ...بيانيه حقوق زنان 
ممنوعيت .  عاطفى و جنسى زنان         

هر نوع برخورد تحقيرآميز،                      
مردساالرانه، پدرساالرانه و نابرابر    
با زنان در نهادها و موسسات                      

ممنوعيت قيد جنسيت در      .  اجتماعى
حذف کليه      .  آگهى هاى شغلى           

آميز    اشارات تبعيض آميز و تحقير        
نسبت به زنان از کتب و منابع                     
درسى و متقابال گنجاندن مواد                    
درسى الزم براى تفهيم برابرى زن        
و مرد و نقد اشکال مختلف                            

ايجاد .  ستمکشى زن در جامعه              
نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و       
واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به       
موارد آزار و تبعيض نسبت به                   

 .زنان

      

 آزادى بى قيد و شرط انتخاب             -٩
لباس، لغو هرنوع شرط و شروط             
رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع           
پوشش مردم، از زن و مرد، در                 

ممنوعيت هرنوع    .  اماکن عمومى   
تبعيض و يا اعمال محدوديت بر               

 .مبناى پوشش و لباس مردم

      

 تالش فشرده و مستقيم                      -١٠
نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه       
با فرهنگ مردساالرانه و ضد زن           

تشويق و تقويت نهادهاى    .  در جامعه 
غير دولتى معطوف به کسب و                  

 .تثبيت برابرى زن و مرد

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                   
بمحض کسب قدرت اين حقوق را            
بعنوان قوانين رسمى کشور اعالم          

 .خواهد کرد
 

 دفتر سياسی  مصوب 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

١۴١شماره   
 

 برابرى زن و مرد،
 ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

 
در .  تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است                 

بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا از همان                          
حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى هم که مردان از آن                           

در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب       .  برخوردارند محروم است  
افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر                       
نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است،                              
ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين و                        

در کشورهاى پيشرفته تر    .  زمخت ترين اشکال خودنمايى ميکند    
و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى مدافع                   
حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى                
على الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن                               
همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و                    
باورهاى مردساالرانه جارى در جامعه، عمال از جهات بسيار               

 .مورد تبعيض و ستم قرار دارد
 

. نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست               
اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل     
بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر                 

ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در           .  بدل کرده است  
افکار کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع                              
منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در                       

نظامى .  جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است        
که به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک                       
عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه                  

ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج،             .  مينگرد
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم                          
کارگر، تضمين وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر         
که پائين نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و              
باالخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى بشريت                    
کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و                           
پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى              
مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز                         

 . است
 

اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن                          
خوانايى داشته باشد يا خير، سرمايه دارى انتهاى قرن بيستم                
بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به                         
سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمى              

 .نشيند
 

  برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،“يک دنياى بهتر”از 

 حکومت ضد زن
! نميخوايم،نميخوايم  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ما تاکنون شاهد      :يک دنيای بهتر   
اعتراضات گسترده کارگری بوده     
ايم اما اين اعتراضات بجز موارد       
معدودی نتوانسته است به تشکل          

چرا؟ .  پايدار کارگری منجر گردد    
مشکل چيست؟ چگونه ميتوان بر        

 اين ضعف غلبه کرد؟ 

 

 در درجه اول بايد         :علی جوادی  
به ميزان توحش و سرکوبگری            

رژيم .  رژيم اسالمی اشاره کرد        
اسالمی يکی از سرکوبگرترين           
رژيمهای اواخر قرن بيست و                

در .  اوائل قرن بيست و يکم است        
کارنامه اش اعدام بيش از صد و           
بيست هزار تن از شريفترين                   
انسانهای آن جامعه با اسم و رسم          

بخش .  و عکس ثبت شده است             
قابل مالحظه ای از سرکوبگری          
اين رژيم همواره متوجه فعالين             
راديکال و سوسياليست کارگری         

سرکوب جنبش        .  بوده است       
کارگری از خصوصيات ژنتيک        
نظام اسالمی سرمايه در ايران              

اين .  دائمی و هميشگی است   .  است
رژيم گسترده ترين و پيشرفته                
ترين سيستمهای سرکوب را عليه       
کارگر و کمونيسم و مردم                          

. آزاديخواه بکار گرفته است                  
بيشترين بودجه ها را صرف                  

. سيستم سرکوب کرده است                    
ميدانند که حکومت اهللا و                            
اسالمشان را فقط با شميشر و                 
خون و طناب دار ميتوانند سر پا           

 .نگهدارند

 

به اين عامل بايد فاکتور سياست            
اعمال فقر و فالکت همه جانبه و           

به .  گسترده را نيز اضافه کرد             
عبارت ديگر تحميل فالکت                     

 پايين نگهداشتن سطح         ،اقتصادی
دستمزدها و معيشت طبقه کارگر        
در عين حال يک سياست                           

به عبارت     .  سرکوبگرانه است    
ديگر عالوه بر نقشی که استثمار         

 

 

 مسائل گرهی سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
 گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

)٢( 
 

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

همه جانبه کارگر در نظام                              
کارمزدی بمثابه يک نظام                             

 ،استثمارگر سرمايه داری ايفا ميکند    
اين اقدامات دارای نقش و جايگاه             

تالشی است برای        .  سياسی است   
تالشی .  زمين گير کردن کارگر           

است برای مهار کردن تحرک و               
بطور مثال اگر   .  مانور طبقه کارگر  

در اين شرايط حاد سياسی و                         
پرتالطم جامعه سياست حذف                     
سوبسيدها و آنطور که اينها نام                   

هدفمند کردن   " سياست     ،گذاشته اند  
دارند .  را دنبال ميکنند     "  يارانه ها  

عالوه بر سازمان دادن بزرگترين          
چپاول دسترنج کارگر و مردم                    

 به قدرت تحرک کارگر        ،زحمتکش
 .و مردم زحمتکش تعرض ميکنند

  

اما فاکتورهای بر شمرده شده به               
نقش يک رژيم سرکوبگر اسالمی          
در مواجهه با کارگر و کمونيسم                

عواملی هستند که بايد     .  اشاره دارند 
در هر ارزيابی همه جانبه ای                      
ملحوظ شوند اما بيانگر تمام                         
معضالت و مشکالت نيستند که                

شايد .  جنبش ما با آنها روبرو است        
اين تقسيم بندی قديمی زوايای                     

: مختلف اين بحث را روشن کند                
عوامل بر شمرده شده فاکتورهای           

در هر بررسی          ".  خارجی اند    "
واقعی و همه جانبه در هر حال بايد         

هم اشاره    "  فاکتورهای داخلی   "به   
 اين فاکتورها کدامند؟ . کرد

 

کال جنبش کارگری در ايران دارای      
سنت ادامه دار کار تشکل کارگری         

به جز دوره های محدودی          .  نيست
 ما شاهد دوره    ۵٧ و   ٣٢در سالهای   

هايی از تاريخ نيستيم که کارگران           
توانسته اند تشکالت خود را برپا              

 تشکالت       ، متشکل باشند             ،کنند
کارگری خود را برپا نگهدارند و             
بطور ادامه کار مبارزات خود را            

داليل .  سازمانيافته به پيش ببرند           
به سرکوبگری خشن       :  روشن اند   

١۴١شماره   

بورژازی ايران و باز هم به                      
نتيجتا .  سرکوبگری بايد اشاره کرد   

طبقه کارگر در ايران تاريخا از             
تشکلهای توده ای و علنی سنت               

و .  دار و بادوام محروم بوده است       
فقدان اين تشکلها يک ضعف مهم          
در مبارزه طبقه کارگر عليه                     
بورژوازی و حاکميت سياسی                

اما زمانيکه از فاکتور                .  است
سرکوب فراتر برويد مساله خود           
را در سنت و سابقه و جايگاه و                
اهميت تشکل کارگری در صفوف      
و ذهنيت و عنصر مبارزاتی                    

طبقه ما فاقد     .  کارگر نشان ميدهد    
چهره های متعدد شناخته شده                   
کارگری در ابعاد محلی و                           

چهره هايی که در    .  سراسری است 
هر شهر و محل به عنوان                            
شخصيت های مبارزاتی و مورد          
اعتماد کارگر و مردم در سطح               

هر .  جامعه ابراز وجود کنند               
تالشی در اين زمينه با                                   
سرکوبگری همه جانبه رژيم                   

جنبش کارگری  .  روبرو شده است   
دارای رهبران عملی متعددی                 

اصوال هر مبارزه ای بدون       .  است
وجود درجه ای از رهبری و                    
سازمانيافتگی نميتواند به پيش                

اما سرکوبگری رژيم      .  برده شود  
توان و حيطه مانور و عملکرد اين       
رهبران عملی را به شدت محدود          
کرده است و ما عمدتا شاهد نقش            
حساس و تعيين کننده آنها در                     
دوران اعتراض و يا در محيط                

ترديدی نيست که          .  کار هستيم    
کارگر و کمونيسم برای پيشروی          
در اعتراضات سرنوشت ساز                
جامعه بايد بر اين ضعف غلبه                 

مسلما مساله در تمايل و يا            .  کنند
تالش طبقه کارگر برای                              
سازمانيابی و برپايی تشکلهای               

تاريخ .  پايدار کارگری نيست            
تحوالت سياسی ايران نشان داده           
است که هر زمان ابزار خشن                  
سرکوب بورژوازی کارآيی خود         
را از دست داده است ما شاهد                   
شکل گيری تشکالت گسترده                  

اما اکنون     .  کارگری بوده ايم        
" ويژه"بحث بر سر دوران                  

نيست که توازن قوای سياسی             
در جامعه شرايط مناسبی را                
برای تشکل يابی ايجاد کرده                

مساله بر سر شرايط               .  است
کنونی و چگونگی فائق آمدن بر       
اين معضل طبقه در اين شرايط         

 .خاص است

 

به فاکتور ديگری هم در اين                 
و آن  :  چهارچوب بايد اشاره کرد   

نقش و جايگاه سازماندهی و                
رهبری در جنبش کارگری و در     

. جنبش کمونيسم کارگری است        
واقعيت اين است که سنت ها و           
تجربيات کارگری و به همين              
اعتبار سنت سازماندهی و                    
رهبری در صفوف طبقه کارگر      
الزاما از هر نسلی به نسل ديگر        

عامل اين  .  بسادگی منتقل نميشود  
انتقال سنت ها و تجربيات                     
مبارزاتی نسل های فعالين                    

نسل هايی که      .  کارگری هستند  
در عين حال بايد بتوانند                          
تجربيات خود را در هر برهه            
زمانی پراتيک کنند و بر مبنای         
آن نسل جديدی از رهبران و               
سازماندهندگان کارگری را                

واقعيت اين است        .  شکل دهند   
تجربياتی که هر روزه تکرار            
نشوند به سادگی نيز باز توليد و         

تبديل به     .  تکثير نخواهند شد        
خصوصيت دائمی و ژنتيک               

. اعتراضات کارگری نميشوند        
از اين رو فقدان تشکلهای توده           
ای کارگری برای دوره های              
دراز مدت تالش برای سازمان         
دادن به آن را نيز با موانع و                  
مشکالت متعدد بيشتری همراه         

که در هر دوره بايد بر           .  ميکند
اين ضعف راههای اساسی و              

 .جديد پيدا کرد

  
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما .  اما از کجا بايد شروع کرد             
هنوز هم راه   .  بارها تاکيد کرده ايم   

. حل همان است که بارها گفته ايم        
بايد از راه اندازی مجامع عمومی       

. کارگری در محيط کار آغاز کرد      
بايد جنبش راه اندازی مجامع                  
عمومی را گسترده و همه جانبه            

بايد رهبران عملی و فعالين       .  کرد
سوسياليست پا پيش             -راديکال
 فراخوان برپايی مجامع        ،بگذارند

عمومی را دهند و اين مجامع                  
عمومی را بطور روتين برگزار          

شوراهای کارگری که             .  کنند
مطلوبترين و موثرترين تشکالت       
کارگری هستند را ميتوان طی اين      

در عين حال در    .  پروسه برپا کرد  
اين پروسه رهبران عملی                         
کارگری که در کارخانه ها و                  
واحدهای توليدی دارای اعتبار و        
نفوذ هستند ميتوانند به اعتبار                  
مجامع عمومی و متحد و مرتبط           
کردن اين مجامع عمومی در                   
جغرافياهای مشترک به رهبران         
عملی و شناخته شده کارگری در         

راه .  مناطق و شهرها تبديل شوند       
هر نوع           .  ديگری نيست          

سازماندهی مستلزم رهبران و              
فعالينی است که با اين نقشه عمل          

راه اندازی   .  پا به ميدان بگذارند       
 مرتبط     ،جنبش مجامع عمومی         

 در    ،کردن اين مجامع عمومی           
عين حال امکان بروز و شکل                
گيری رهبران آلترناتيو در سطح        
محلی را نيز به کارگر و کمونيسم       

اين سياستی است که حزب     .  ميدهد
اتحاد کمونيسم کارگری دنبال                

 .ميکند

 

 منصور حکمت    :يک دنيای بهتر   
حزب سازمانده  "تاکيد بسياری بر     

چرا؟ تاکيد بر      .  داشت"  رهبر  –
اين مساله پاسخ به کدام وضعيتی         
است؟ معنا و ضرورت اين                      
 تاکيدات در شرايط کنونی چيست؟ 

 

 هدف يک حزب             :آذر ماجدی    
کمونيستی سازماندهی يک انقالب    

 يعنی سرنگونی       ،اجتماعی است   
نظام سرمايه داری و استقرار                

 

 

 مسائل گرهی سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

لذا حزب بايد مطابق با       .  سوسياليسم
اين هدف خود را سازمان دهد و                
روش و سبک کار خود را تبيين                

سازماندهی انقالب اجتماعی از    .  کند
حزب طلب ميکند طبقه کارگر و              
جامعه را برای دستيابی به اين                   

. هدف سازمان دهد و رهبری کند            
امر رهبری يک امر کليدی در                   

. جنبش کمونيستی کارگری است            
 ،کار کمونيستی نميتواند ديمی باشد       

آگاهی "يعنی مقداری تخم                              
در جامعه بريزد و          "  سوسياليستی

بعد منتظر باران و آفتاب باشد تا                
  .اين انقالب را به ثمر برساند

 

پراتيک .  اين روش پوپوليستی است    
پوپوليستی بر تبليغ و ترويج و                    

بينش .  آکسيونيسم متکی است              
پوپوليستی از فعاليت تبليغ و ترويج        

 افشای   ،ايده های عام سوسياليستی       
جنايات و ستم رژيم و يک مشت                

. جست و خيز آکسيونی را می فهمد        
متوهم است که اگر به اندازه کافی            

 در يک      ،اين کارها را انجام دهد          
روز آفتابی توده ها نور حقيقت                  

 ،پوپوليستی سازمان را می بينند              
انقالب ميکنند و سازمان را به                    

 .قدرت ميرسانند

 

درک و بينش کمونيسم کارگری               
انقالب .  کامال متفاوت است                 

. اجتماعی را بايد سازمان داد                     
دستگاه پيچيده حاکميت بورژوازی        

اين کار ساده    .  را بايد به زير کشيد      
. ديمی هم انجام نميشود      .  ای نيست  

نياز به سازماندهی و رهبری فکر           
اين وظيفه    .  شده کمونيستی دارد       

اصلی يک حزب کمونيستی                        
رهبری هر لحظه      .  کارگری است  

از مسير و سازماندهی عمل متشکل      
برای دستيابی به اين هدف کار هر          

  .روزه و دائمی چنين حزبی است

 

اين مقوله ای است که منصور                    
حکمت برای اولين بار بطور                      
منسجم و همه جانبه در کنگره اتحاد       
مبارزان کمونيست طرح و بسط               

سپس در تزهای رهبری                 .  داد

١۴١شماره   
کمونيستی آن را بصورت تزهايی       
فرموله کرد؛ در رابطه با                            
سازماندهی طبقه کارگر، سوخت        
و ساز درون طبقه و مکانيزم                    
تشکل و فعاليت متشکل درون                 
طبقه مفصال صحبت کرد و                       
باالخره ابعاد مختلف چنين فعاليتی      
را از زاويه استراتژی  قدرت                  

  مباحث    ،گيری کمونيسم کارگری   
 حزب و      ،حزب و قدرت سياسی       

اثباتی طرح و       –جامعه و سلبی        
، آخرين    ١۴در پلنوم       .  بسط داد   

پلنومی که منصور حکمت در آن          
شرکت داشت، وی بطور موکدی         

حزب   –بر مبحث حزب سازمانده      
رهبر تمرکز کرد و رهبری وقت          
حزب را از اين نقطه نظر مورد             

 .نقد جدی قرار داد

 

اين مساله نقطه گرهی و کليدی               
قدرت گيری کمونيسم در جامعه            

کمونيسم بطور خودبخودی      .  است
قدرت گيری       .  بقدرت نميرسد      

کمونيسم مستلزم يک فعاليت                    
فشرده، هدفمند و با برنامه روشن         

بدون يک حزب کمونيستی       .  است
کارگری که بر اين هدف اشاعه              
دارد، ملزومات قدرت گيری را             
ميشناسد و ميتواند در موقعيت                
رهبری طبقه و جامعه عروج کند         
کمونيسم قادر به قدرت گيری                  

لذا برای ما بسيار مهم     .  نخواهد بود 
و مبرم است که با سرعت به چنين        

بتوانيم گرايش  .  حزبی تبديل شويم   
کمونيستی درون طبقه را سازمان        

بخش قابل توجه کارگران          .  دهيم
راديکال سوسياليست و رهبران            
عملی راديکال کارگری را به                  

بتوانيم .  حزب جلب و جذب کنيم         
رهبران عملی راديکال جنبش های     
آزاديخواهانه و برابری طلبانه در        

. جامعه را به حزب جلب کنيم                  
بتوانيم رهبری حزب را بر اين               

بتوانيم .  جنبش های تامين کنيم            
راديکاليسم و آزاديخواهی در                  
جامعه را در جهت شکل دادن به            
يک انقالب اجتماعی سازمان                 

 .دهيم

 

اينها نقاط اصلی و کليدی فعاليت            
برای تمام اينها بايد        .  حزب است  

برنامه ای روشن داشت و در                   
. جهت پياده کردن آنها حرکت کرد      
. اکنون زمان بسيار خطير است            
. فرصت را نبايد از دست داد                   

جامعه از ما طلب ميکند که با              
بصيرت، افق باز، بلند پروازی        
ملزومات انقالب اجتماعی را            
سازمان دهيم و طبقه کارگر و            
جامعه را در اين جهت رهبری          

 .کنيم

  

 چرا جنبش        :يک دنيای بهتر       
کارگری در ايران عليرغم                   
تالشهای گسترده و مبارزات              
فراوان فاقد چهره های کارگری       
شناخته شده در سطوح مختلف          
است؟ چه عواملی عالوه بر                
ديکتاتوری خشن باعث چنين             
وضعيتی شده است؟ چرا در               
کشورهای ديکتاتوری آمريکای      
التين ما شاهد اين وضعيت                   

 نيستيم؟ 

 

 در ايران البته     :سياوش دانشور 
به لطف فداکاريها و                                   
جانفشانيهاى کارگران                            

 ،سوسياليست و فعالين کارگرى      
جامعه نام و چهره تعداد                          
معدودى از رهبران کارگرى را      
ميشناسد و البته همه و يا بيشتر           

اما اين هنوز با      .  آنها زندانى اند   
اينکه رهبر کارگرى در نگاه              
هر شهروند مانند رهبران                     
احزاب بورژوائى و مقامات               
دولتى از شهرت و ايمنى                       
مشابهى برخوردار باشند بسيار       

موقعيت کارگر از     .  فرق ميکند  
نظر قانون بورژوازى مثل برده      

حتى حق تعيين دستمزد         .  است
خود را ندارد و اعتراضش به            

اقدام "گرسنگى با داغ و درفش         
و سرکوب    "  عليه امنيت ملى       

دولت اسالمى سرمايه داران              
 . روبرو ميشود

 

در آمريکاى التين جلو صحنه           
آمدن 

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهبران کارگرى و شناخته شدن          
آنها در جامعه محصول يک                    

بدنبال شکست  .  پروسه سياسى بود  
و بن بست جنبشهاى چريکى و              
بويژه با رشد سرمايه دارى و                 
عروج يک طبقه کارگر شهرى و        

 ،گسترش مبارزات کارگرى                 
زمينه ايجاد سازمانهاى کارگرى        

. و از جمله اتحاديه ها بوجود آمد         
تاريخ ايجاد سازمانهاى اتحاديه            
اى در آمريکاى التين مانند تاريخ        
طبقه کارگر در ديگر کشورها با          

در .  خون و آتش نوشته شده است       
ابتداى شکل گيرى سازمانهاى              

 سرمايه داران عليه                ،کارگرى
رهبران کارگرى و در تالش                  
براى به سکوت کشاندن آنها از             
هر وسيله اى از جمله ترور و                 
پرونده سازى و تطميع وسيعا                 

. استفاده کردند و هنوز ميکنند               
 دالر   ۵٠٠زمانى نه چندان دور         

براى ترور يک فعال کارگرى              
توسط گروههاى باند سياهى                   

. سرمايه داران کفايت ميکرد                 
هنوز در کشورهاى آمريکاى                
التين آمار دقيقى از رهبران                    
کارگرى که ترور شدند و يا زير           
شکنجه به سکوت کشيده شدند در        

اما نهايتا وجود          .  دست نيست    
سازمانهاى کارگرى و                                
نمايندگانشان در روند مبارزه                
کارگران و همينطور حمايت                  
جريانات مرکز و احزاب                          

. رفرميست طبقه حاکم نهادينه شد      
در انتخاباتها کارگران از احزابى       
حمايت ميکردند که وعده                          
اصالحات و بهبودى در زندگى            
طبقه کارگر ميدادند و رهبران              
اتحاديه اى به اين اعتبار و دراين         
ساختار سياسى توانستند در                     
سطوح مختلف مکانى جديدتر پيدا      

رابطه اى که در اروپاى             .  کنند
غربى ميان اتحاديه ها و احزاب           

 در  ،سوسيال دمکرات وجود دارد    
آمريکاى التين ميان سنديکاهاى          
کارگرى و احزاب مرکز و                      

و البته    .  رفرميست وجود دارد       
چپ هائى که امروز مشى                         
چريکى را کنار گذاشتند و در                 
چهارچوب بازار و سياستهاى               

ضد "بانک جهانى اجالسهاى                

 

 

 مسائل گرهی سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

تشکيل ميدهند و منافع    "  امپرياليستى
بورژوازى اين کشورها را در                   
چهارچوب رقابتهاى جهانى و                   

 چنين      ،منطقه اى اعاده ميکنند               
رابطه اى را با کارگران اين                        

اما عليرغم وجود      .  کشورها دارند  
سنديکاها و سازمانهاى کارگرى و         

 ،حتى بقدرت رسيدن احزاب چپ           
کارگر در آمريکاى التين با نرخ              
استثمار باال و حقوقهاى روزى يک       

" خودى"دو دالر براى سرمايه                
 .    جان ميکند

 

در ايران تاريخا چنين فرصتى                   
تاريخا گرايشى  .  وجود نداشته است   

قوى در طبقه حاکم بورژوازى                  
ايران که به يک ساختار سياسى و            
ادارى شبه سوسيال دمکراتيک                
شکل دهد وجود نداشته و اگر هم               
وجود داشته هيچوقت بورژوازى           

. اختيارش را دست آن نداده است             
تحرک واقعى سنديکاليسم ايرانى و        
شکلگيرى سنديکاهها در تمام                    
سطوح و برسميت شناسى نمايندگان     
آنها در معامله برسر تعيين دستمزد        

 ،و حقوق اقتصادى طبقه کارگر               
تابعى از تحرک و وجود گرايشى            
قوى در حکومت است که براى                 
چنين پالتفرم سياسى و اقتصادى              

اين ناموجود تاريخى   .  مبارزه ميکند 
در ايران با کپى بردارى دلبخواهى        
از تجارب ديگر کشورها متولد                 

به همين دليل سنديکاليسم        .  نميشود
در ايران گرايشى سترون و بى                  

در ايران روبناى            .  آينده است     
متناسب سرمايه دارى مبتنى بر                
کارگر ارزان ديکتاتورى عريان و        

در ايران     .  کارگر خاموش است        
دعوا بين راست افراطى و چپ                 

راست افراطى       .  افراطى است      
تاچريست و نوکر بانک جهانى و             
طرفدار انقياد سياسى و استثمار                
وسيع طبقه کارگر است و چپ                   
افراطى نماينده نفى سرمايه دارى و       
ايجاد سازمانهاى شورائى طبقه                

 . کارگر و حکومت کارگرى است

 

کمونيسم کارگرى و گرايش                         
راديکال و سوسياليست طبقه کارگر      

١۴١شماره   

از هر تالش کارگران براى                      
پيشروى و استيفاى گوشه اى از             
حقوق حقه طبقه کارگر حمايت               
ميکند اما افق رهائى را در گرو             
افق انقالب کارگرى و بميدان                  
آمدن طبقه کارگر با پرچم                           
سوسياليستى براى آزادى جامعه           

 . ميداند

 

 طبقه کارگر         :يک دنيای بهتر        
آزادی .  بدون حزبش رها نميشود       

در گرو تصرف قدرت سياسی                
است و نقش حزب سياسی در اين          

سئوال اين    .  رابطه حياتی است       
است که در شرايط کنونی چگونه         
ميتوان به تشکل حزبی طبقه                     
کارگر شکل داد؟ حلقه های گرهی       
کدامند؟ رابطه کار محلی و کار              

 سراسری در اين زمينه چيست؟ 

 

اجازه دهيد قبل از        :  علی جوادی  
پرداختن به سئوال تاکيدی مجدد بر     
مفروضات و احکام مستتر در                

اين واقعيت که   .  سئوال شما بگذارم  
طبقه کارگر بدون حزبش آزاد                 
نميشود يک واقعيت بزرگ سياسی     
در آزادی و رهايی طبقه کارگر             
است که نتايج و پی آمدهای                        
متعددی در کار و تشکل و                          

اگر .  سازماندهی مبارزات ما دارد    
بورژوازی برای هر درجه                       
پيشروی اش مستلزم حزب و                   

  اگر                ،سازمان خود است               
بورژوازی بدون حزب و احزابش      
نميتواند قدرت سياسی موجود در         

 ،جامعه را حفظ و پايداری کند                
همان شرايط هم برای طبقه کارگر      

طبقه کارگر هم نه       .  برقرار است  
تنها بدون حزبش رها نميشود بلکه       
برای تامين شرايط رهايی بايد                
قدرت سياسی را توسط حزبش به         

. راه ديگری نيست  .  تصرف بگيرد 
توده کارگر هر چقدر هم در                      

تشکالت توده ای خود متشکل            
 بدون يک ستاد رهبری             ،باشد

کننده سياسی و کمونيستی                     
نميتواند قدرت بورژوازی را            

مسلما ما در مورد     .  درهم بشکند 
. هر حزبی صحبت نميکنيم                 

منظور ما حزبی است که در               
حزب سياسی       "واقعيت به              

در .  تبديل شده است    "  کارگران
برگيرنده بخش قابل مالحظه ای      
از رهبران و فعالين سوسياليست     

. و راديکال کارگری است                   
دارای نفوذ چشمگيری در ميان        

چسب اتحاد و      .  کارگران است  
همبستگی صفوف اعتراضی            

 بعالوه نماينده        ،کارگران است   
بخش راديکال و افراطی در                

 . سياست جامعه است

 

بنظرم دو سياست بطور کلی               
برای شکل دادن به حزبيت در           
صفوف کارگری در جامعه                 

. موجود است و پراتيک ميشود        
دو سياستی که مهر و جايگاه دو        
جنبش متفاوت اجتماعی را بر           

يکی سياست عمومی    .  خود دارد 
کمونيسم کارگری و حزب اتحاد      
کمونيسم کارگری است و                      
ديگری سياست جريانات چپ           
راديکال و کال سنت پوپوليست          

.  است   ۵٧باقيمانده از انقالب          
يکی گسترش سازمان حزبی در      
صوف کارگران را در گرو                 

جذب "و             "  عضوگيری"
به سازمان حزبی می    "  کارگران

ديگری سياست کمونيستی     .  بيند
عضويت را در اساس در      .  است

گرو تحزب بخشيدن به طيف و          
سوسياليست   -گرايش راديکال    

در صفوف طبقه کارگر و                     
انسجام کمونيستی و حزبی                   

اين .  بخشيدن به اين طيف ميداند     
دو سياست برای شکل دادن به           
حزبيت در صفوف کارگری              
عمال به دو پراتيک متفاوت                 

سياست پوپوليستی  .  منتج ميشود 
و "  منشاء"سازمان و حزب را        

 حال   ،مبارزه کارگری  "  خالق"
اما .  از هر گرايشی ميداند                

سياست کمونيستی از پايه                      
اجتماعی کمونيسم در صفوف           

تالش .  کارگر شروع ميکند           
ميکند به اين گرايش انسجام                 

به افق و سياست                     .  بخشد
کمونيستی و پرچم حزب                        

کمونيستی 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. کارگری مجهز و استوارش کند        
ديگری اما تمام تالشش برای                 

تک تک کارگران به             "  جذب"
کارگر در   .  صفوف خودش است    

اين سنت پوپوليستی زمانی دست        
به مبارزه کمونيستی ميزند که از         
قرار در حزب و سازمان مزبور          
قرار گرفته باشد و ورقه عضويت      

اما بر عکس در    .  را پر کرده باشد   
سنت کمونيستی مبارزه ضد                    
سرمايه داری کارگر قائم به ذات         

يک گرايش         .  موجود است        
تعطيل .  هميشگی و دائمی است         

مستقل از موجوديت    .  ناپذير است 
حزب کمونيستی واقعيتی موجود        

نتيجتا تحزب   .  و داده شده است        
کمونيستی در اين سنت معنا و                
مفهومی کامال متفاوت از سنت             

گرايش .  پوپوليستی دارد             
پوپوليستی حميد تقوايی بيان                   

. امروزی چنين سياستی است               
 دامن    ، تفرقه پراکنی      ،سکتاريسم

زدن به شکافهای درونی کارگر           
. از نتايج بارز چنين سياستی است      

در مقابل مباحث منصور حکمت         
" عضويت کارگری     "در باره           

مشخص کننده خطوط اساسی                
تالش برای شکل دادن به تحزب          

 .  کارگری است

 

در همين راستا بايد به فاکتورهای       
طبقه کارگر  .  زير نيز اشاره کرد     

يک لوح خام و نانوشته نيست که          
جريانات سياسی و حزبی سياست       

. های خود را بر آن حک کنند                 
کمونيسم يک گرايش داده شده و           
غير قابل انکار در صفوف کارگر      

هر جا اعتراض عليه                .  است
.  کمونيسم هم هست    ،سرمايه است 

اين واقعيت يک رکن پايه ای                  
سياست حزبی ما در صفوف                   

بعالوه کارگران    .  کارگران است   
در هر دوره ای دارای محافل و            

. شبکه های متعدد کارگری هستند      
محافلی که تجمعات اوليه و پايه             
ای هر تشکل کمونيستی در                      

از اين رو        .  صفوف کارگرانند   
برای تقويت و تحکيم حزبيت                 
کمونيستی بايد از نيروی اين                   

اين گرايش پايه   .  گرايش آغاز کرد  

 

 

 مسائل گرهی سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

اجتماعی کمونيسم کارگری در                 
جامعه است و تحزب کمونيستی بايد      
بر اين پايه استوار گردد و بنا                       

به اين ترتيب سياست      .  گذاشته شود 
سازماندهی حزبی ما در صفوف             
طبقه کارگر بر متن اين داده ها و              
سوخت و سازهای طبيعی گرايش           

سوسياليست کارگری       –راديکال     
 . استوار است

 

اما حلقه گرهی که ما بايد در                         
شرايط کنونی در دست بگيريم کدام       
اند؟ مهمترين حلقه در گسترش                  
حزبيت کمونيستی در حال حاضر          
پاسخگويی کمونيستی و اصولی به        
معضالت پيشاروی گرايش راديکال    

راهگشا بودن  .  سوسياليستی است   –
 سياست ما برای متحد کردن و            ،ما

متشکل کردن و نشان دادن افق                  
رهايی و آزادی کارگر مهمترين              
اهرم در گسترش حزبيت کمونيستی      

. کارگری در صفوف طبقه است              
اقبالی که تاکنون حزب ما عليرغم           
جوان بودن تاريخ حزبی خودش در       
ميان کارگران بدست آورده است را      

ما به   .  مديون چنين سياستی است        
ميزانی که بتوانيم پاسخگوی                       
نيازهای پيشروی کارگر در مبارزه      
عليه نظام کارمزدی و استثمار                  
سرمايه باشيم به همان ميزان هم               
شاهد روی آوری به حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری و گسترش پايه            

. های اجتماعی حزب خواهيم بود           
فراخوان ما به کارگران راديکال و         
سوسياليست اين است که بايد                       
سياست تحزب کمونيستی را با دو           
فوريت در دستور کار خود قرار              

تالش کنند محافل متعدد                .  دهند
کمونيست را به گرد سياست                        
کمونيستی منصور حکمت و حزب        
 . اتحاد کمونيسم کارگری متحد کنند

 

 سازماندهی       :يک دنيای بهتر              
منفصل يک ويژگی سازمانيابی               
حزبی در شرايط کنونی است؟ در           
عين حال در شرايط کنونی بخشی           
از فعالين کارگری بر تغيير اين                 
سياست سازماندهی و حرکت بسوی     

. سازماندهی متصل تاکيد دارند                

١۴١شماره   
مسائل و فاکتورهای دخيل کدامند؟      
طی چه شرايطی بايد به سوی                  

 سازماندهی متصل عبور کرد؟ 

 

 جنبش ما در ظروف        :آذر ماجدی 
مختلف حزبی در سه دهه اخير               
مقوله سازماندهی منفصل را                   
بمنظور مقابله با سرکوب خشن و         
پليسی رژيم جنايتکار و ضد                     
کارگری اسالمی طرح و اتخاذ               

سرکوب خشن دهه        .  کرده است   
شصت و کشتار سوسياليست ها،           
آزاديخواهان و فعالين کارگری              
توسط رژيم اسالمی، باعث شد که       
يک بازبينی جدی در شيوه فعاليت       

. جنبش چپ و کارگری انجام شود       
سازماندهی منفصل پاسخ منصور       
حکمت به امر تداوم مبارزه                       
انقالبی در شرايط کشتار و                        

سازماندهی .  سرکوب رژيم بود        
منفصل روش فعاليت جنبش                     
کمونيستی و کارگری در شرايط           

 .سرکوب پليسی است

 

البته تا آنجا که به جنبش کارگری          
باز ميگردد، منصور حکمت بر            
مکانيزم های طبيعی ارتباط درون      

اين مکانيزم ها را    .  طبقه متکی شد  
توضيح داد و آنها را بعنوان يک            
روش طبيعی اتحاد و تشکل و                  
تداوم مبارزه جنبش کارگری در           
عين مقابله با سرکوب پليسی طرح      

روشن است که سازماندهی        .  کرد
منفصل روش هميشگی و دائمی            

. سازماندهی کمونيستی نيست                
بديهی است که با تضعيف شرايط         
سرکوب پليسی و با تغيير توازن            
قوا ميان رژيم و طبقه و رژيم و               
مردم، در اين سياست بايد تجديد             

همراه با تغيير توازن        .  نظر شود  
قوا سياست سازماندهی منفصل             
نيز کمرنگ ميشود و اشکال                     
فعاليت بازتر و هرمی حزبی اتخاذ      

مساله اينجاست که برای         .  ميشود
ممانعت از ضربات جبران ناپذير        
امنيتی،  بايد شرايط را بدرستی              
تحليل کرد و درک درستی از                   

 .توازن قوا داشت

 

شرايط سياسی در هشت ماه اخير          
دستخوش تحوالت مهمی شده                  

جامعه بشدت تغيير کرده           .  است
توازن قوا در جامعه ميان          .  است

. رژيم و مردم تغيير کرده است              

. ديوار ارعاب شکسته است               
مشاهده ميکنيم که عليرغم                    
سرکوب بسيار خشن، مردم با            
شجاعت بی نظيری وارد يک            
جنگ رو در رو با رژيم شده               

 ماه خشن ترين شکل                ٨.  اند
 دستگيری های                      ،سرکوب

گسترده، شکنجه های وحشيانه،      
تجاوز، قتل و اعدام نتوانسته               
مردم را به عقب بنشاند و ساکت       

اين مولفات موجب شده که       .  کند
برخی از فعالين کارگری                      
خواهان بازنگری حزب در                
سياست سازماندهی منفصل                

اين رفقا به اين تحوالت          .  شوند
اشاره دارند و آنها را برای                   
 .تغيير اين سياست کافی ميدانند

 

بنظر من حزب بايد به اين                      
فراخوان توجه جدی کند و با               

. تحليل عميق به آن پاسخ دهد              
بايد ابعاد مختلف فعاليت را در           

ميان سياست        .  نظر گرفت       
سازماندهی منفصل و متصل             

دو نقطه با   .  يک دره وجود ندارد  
.  درجه اختالف نيستند               ١٨٠

بنظر من بنا به تغيير شرايط                 
ميتوان برخی جوانب سياست را      

بتدريج و البته           .  تعديل کرد     
حساب شده به سوی سياست                

. سازماندهی متصل حرکت کرد     
اين يک امر بديهی است که                  
مبارزه انقالبی و کمونيستی در         
يک نظام سرمايه داری بويژه            
تحت حاکميت چنين ديکتاتوری       
خشنی متضمن ريسک پذيری           

در اين مساله کسی ترديد       .  است
مساله بر سر اينست که          .  ندارد

. ريسک بيخودی متقبل نشويم           
ماجراجويی بر بينش مان حاکم         

. موانع را دست کم نگيريم  .  نشود
دچار روحيه آنارشيستی و بی            

 .صبری نشويم

 

اين فراخوان رفقا را بايد حزب          
بطور جدی مورد بررسی قرار        
دهد و رئوس کلی شرايط فعاليت      
کمونيستی را چه در ميان جنبش       
کارگری و چه علی العموم در            

کار .  شرايط کنونی تعيين کند          
رهبری ارائه تحليل درست و             
مارکسيستی از شرايط و تبيين           

. خطوط کلی و عام است                        
کاربست اين تحليل و اصول عام      

به شرايط       
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خاص در پراتيک روزمره با                 
. کادرها و فعالين در محل است            

کادرهای کمونيست و رهبران              
عملی بايد با در نظر گرفتن اين             
اصول شرايط فعاليت خود را                 

  .درون جنبش تعيين کنند

 

 تشکل حزبی        :يک دنيای بهتر       
طبقه کارگر نميتواند بدون اتکاء          
به سوخت و ساز طبيعی و داده              
شده صفوف طبقه کارگر شکل              

محافل و شبکه های                   .  گيرد
کارگری اشکال اوليه تشکل طبقه       

بر متن اين شرايط               .  کارگرند
چگونه ميتوان به تشکل حزبی              

 دست يافت؟ 

 

 حزب              :سياوش دانشور              
کمونيستى کارگرى حزب                        
پيشروان طبقه کارگر و کارگران       
کمونيست و سوسياليست است يا          

البته تاريخ   .  اساسا بايد اين باشد       
قرن بيستم مملو از احزابى است           
که با جدائى از کارگر و جدائى              

 نام و پرچم                   ،از مارکسيسم      
کمونيسم را در خدمت منافع غير         
کارگرى و غير سوسياليستى يدک      

اما احزاب کارگرى             .  کشيدند
احزابى جدا از طبقه نيستند بلکه           
محصول مبارزه کارگرى و افق          
و راه حل کارگرى در قلمرو                   

احزابى که   .  حزبى و سياسى اند       
چه در ديدگاه و نگرش سياسى و           
چه در پايه اجتماعى ربط                           
مشخصى به مبارزه و تالش                    

 عليرغم هر نام و     ،کارگرى ندارند 
پرچمى که داشته باشند احزابى             

در عين حال      .  غير کارگرى اند     
حزب کارگرى بودن و در ميان            
کارگران نفوذ داشتن هنوز به                 
معناى حزب کمونيستى کارگرى        

گرايشات بورژوائى و           .  نيست
مشخصا جناح چپ و مرکز طبقه         

 سوسيال دمکراسى و                    ،حاکم
 تاريخا احزابى                         ،رفرميسم

کارگرى بودند و سياستهاى خود          
را از جمله با اتکا به حمايت                     
گرايشى در درون طبقه کارگر             

ما در باره حزب        .  پيش برده اند    
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 ...گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

 

سياسى کمونيستى کارگرى حرف          
ميزنيم که جريانى بانفوذ و موثر در       
ميان جناح راديکال و پيشرو                       
کارگران و در قلمرو سياست                      

حزبى که نبض اش    .  سراسرى است 
با اعتراض و مبارزه جارى                         
کارگران ميزند و افت و خيزش                 
تابعى از اين مبارزه و سنتهاى                   

. ريشه دار سوسياليستى آنست                   
حزبى که مبارزه راديکال کارگرى       
شناسنامه آنست و پرچمدار نقد                   
گرايش کمونيست و سوسياليست              

 .  طبقه کارگر به نظم موجود است

 

اساس تشکل حزبى کمونيسم                       
کارگرى موثر بودن و مطرح بودن       
سياستهاى حزب در ميان کارگران        

اساس تشکل حزبى کمونيسم      .  است
کارگرى تحرک کارگران کمونيست    
و سوسياليست در اعتراضات                    

همه کارگرانى که      .  کارگرى است  
در مراکز متعدد کارگرى سياستها          
و اهداف حزب را افق مبارزه خود          
قرار داده اند نمايندگان و رهبران            
عملى حزب کمونيستى کارگرى در      
جنبش طبقه کارگر براى سوسياليسم     

اينکه حزب در هر دوره اى و          .  اند
متناسب با تناسب قوا چه اشکال                

 امکان   ،سازماندهى را اتخاذ ميکند      
فعاليت علنى يا حتى نيمه علنى                   
حزبى را در ميان کارگران دارد يا          

 در قياس با اين مهم که وجود                ،نه
حزب در ميان کارگران مستقل از           
اختناق و گشايش سياسى امرى                  

 ،مسلم در اشکال گوناگون است                
اختناق شرايط کار    .  ثانوى تر است   

کمونيستى را محدود و تهديد ميکند         
اما توجيه محکمى براى غيبت                   
فعاليت حزب کمونيستى در ميان             

کمونيسم اساسا يک   . کارگران نيست 
گرايش قديمى و يک افق جاافتاده و         
يک سنت مبارزاتى در درون طبقه        
کارگر است و حزب کمونيستى                 
کارگرى حزب اين گرايش و اين              
افق و اين سنت مبارزاتى است و              
 . رابطه تفکيک ناپذيرى با آن دارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بدوا        
براى همدلى و هم افقى گرايش                   

١۴١شماره   
کمونيستى طبقه کارگر تالش ميکند و تحقق آنرا در گرو اتخاذ                                    
سياستهاى حزب در قلمروهاى سازماندهى و رهبرى مبارزات کارگرى          

سازمان حزبى ما طبق      .  توسط اين گرايش در کل طبقه جستجو ميکند            
تعريف تناقضى با زندگى و شرايط مبارزه روزمره و جارى کارگران                

پيشروى و پسروى سازمان حزبى کمونيستى کارگرى تابعى از              .  ندارد
هم جهتى و   .  موقعيت گرايش کمونيستى در کل طبقه و کل جامعه است             

هم افقى کارگران کمونيست و رهبران کارگرى با حزب و سياستهاى                   
حزبى ماتريال اساسى و نمود عينى حزب و تشکل حزبى در ميان                           

 . * کارگران در شرايط امروز است

راست ترين اپوزيسيون ايران نشان دهد و بحث من هم اساسا رو به اين              
 . طيف نيست

 

بررسی و نقد آلترناتيوهای مختلف در اين دور از اهميت بسياری                           
بدون يک رودروئی با اين آلترناتيوها نميشود پيش               .  برخوردار است  

. بحث من اين است که صف آرائی تازه ای آغاز شده است                           .  رفت
مبارزه عليه جمهوری اسالمی در حال وارد شدن به  يک دوره ای از                  

جنبش زنان برای برابری يک جنبش       .  شفافيت احزاب و آلتزناتيوهاست   
. جنبشی برای تغيير در کليت يک جامعه است         .  منحصر به زنان نيست   

اين حقوق فقط برای     .  برای دست يافتن به حقوق انسانی و برابر است            
زنان از کره مريخ نيامده اند و در آنجا سير نميکنند بلکه                 .  زنان نيست 

اعضای جامعه هستند که موقعيت آنها شرايط غير انسانی را برای کل                
بی حقوقی زنان تنها آسيب و ارتکاب جرم            .  جامعه بوجود آورده است    

عليه آنها نيست بلکه نظام آپارتايد جنسی توحش و بی حرمتی را به                        
.  تمام جامعه گسترش داده و اعضا و آحاد آن را به درد آورده است                          

برای همين اهميت دارد که     .  يک دنيای بهتر امر همه و برای همه است         
بتوان با طرح يک آلترناتيو رهبر و سازمانده صفوف راديکالها و                          
طرفداران آزادى تمام عيار را برای تغييرات بنيادی سازمان داد و                        

سوال اين است چگونه و از کدام          .  پرچم آزادی و برابری را بلند کرد         
 *راه؟ 

 

 ... صف آرائی های جديد ،جنبش زنان

 

  مارس٨زنده باد 
 روز جهانى زن 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 22 به نظر ميرسد که بعد از                   
بهمن امسال با توجه به لشکرکشی      
جمهوری اسالمی به خيابانها و             
نشان دادن بازوی قدرتمند                        
حکومت در پشت اتوبوسهای                 
حامل تظاهرکنندگانی که برای             
پرکردن خيابانها و ميدان انقالب          
به تهران آورده شدند، اوضاع               
تحت کنترل است و سران جنبش          
سبز هم در اتاق فکر به تفکر                   
برای قدم زدن های بعدی                           

اين خالصه آنچه است        .  مشغولند
که ميشود از رسانه های رژيم در        

 .آورد

 

اما الزم نيست که ناظرين انشتين        
باشند تا بفهمند که در ايران بطور        
واقعی چه اوضاعی است و چه             
آتش زير خاکستری در حال شعله       
ور شدن است و اتفاقاتی که در               
دور اخير افتاد فقط جرقه های                
کوچکی از يک آتشفشان                            
زيرزمينی است که در حال                      

اين دوره        .  منفجرشدن است       
اما به نظر من همين دوره      .  گذشت

تحوالت آتی را در درون خود                
پرورده کرد و آغاز يکدوره و                
يک صف بندی جديد را اعالم                

 .نمود

  

 بهمن دوره        22دوران بعد از           
. تشديد مبارزات و اعتراض است      

اما اين دوره دارای يک                              
خصوصيت بسيار بارزتری از            
دوران قبل ميباشد و آن جنبش                 
های مختلف هرچه بيشتر پااليش        
ميبابند و صف آرائيها و                              
آلترناتيوهای مختلف در مقابل هم       

چهره ها و             .  قرار ميگيرند      
رهبران جديد به ميان می آيند و              
رهبران و چهره های ديروز با              
بلند کردن پرچمها ی مختلف جا            

اين خصوصيت    .  عوض ميکنند   
پويای هر دوره ای از مبارزات و        

. حتی زندگی روزمره انسانهاست     
يکی از اين صفبندی های جديد را       
بايد در درون جنبش موسوم به               

جنبش برابری  .  زنان مشاهده نمود  
زن و مرد از اين قاعده مستثنى              

 

 ! صف آرائی های جديد،جنبش زنان
  

 پروين کابلى

 .نخواهد بود

 

بارقه های اين تغيير و تحوالت را           
همه جا از صف اپوزيسيون خارج         

. تا جريانات درون ايران ميتوان ديد      
نگاهی به شعار و بيانيه های                        

 مارس و در     8مختلفی که به خاطر      
کنار روند تشديد مبارزه در ايران            
برعليه جمهوری اسالمی صادر              
شده است بخوبی  صحت اين گفته            

راه حل : "بيانيه زنان. را بيان ميکند
پنج ماده ای ما زنان برای برون                

به هيچ وجه اتفاقی درخود           "  رفت
بلکه روند آغاز   .  در اين دوره نيست   

يک دوره جديد در جابجائی                         
بيانيه اين    .  نيروهای مختلف است      

تالش دارد که خواست تغيير و                   
راديکاليسم موجود را در بستر                  

 . اعتراضات سبز کاناليزه کند

 

بيانيه اگر دوسال پيش منتشر ميشد          
شايد معنای بيشتری ميتوانست                  

اين  بيانيه که من قبال          .  داشته باشد 
زنان، "در نوشته ای تحت عنوان            

آنرا نقد  "  کدام جنبش، کدام آلترناتيو    
 در دوره ای منتشر ميشود       ،کرده ام 

که صفوف اپوزيسيون در حال                  
به اين  .  صف آرائی های جديد است     

معنا ميشود گفت که بيانيه زنان                  
متعلق به اين دوره نيست چرا که               
جنبشی که با پرچم برابری و آزادی       
زن به ميدان می آيد و از تاسوعا و           
عاشورا و علمدارانش مانند موسوی     
و کروبی و شيرين عبادی عبور               

 بهمن اگرچه نه          22 و در          ،کرد
بسيار گسترده اما صف مستقل خود       
را در آنجائی که ميتوانست سازمان       

 حجابش را پرت کرد و زنده               ،داد
باد آزادی زن را به پرچم خود                     

 به جلسه و متينگ                 ،تبديل نمود    
سبزها هم آگاهانه نرفت تا صف                
مستقل خود را عليرغم بزرگی يا              

 . کوچکی آن به نمايش بگذارد

  

در يک نگاه  ميتوان ديد که امسال            
 مارس و کنفرانس      8از مراسمهای    

و نشستهائی که بوسيله فعالين                     
مختلف بشکلی که در سالهای                      

١۴١شماره   
گذشته ميتوانست در ايران                         

. سازماندهی شود خبری نيست              
بيشتر فعالين زنان يا دستگير شده         
اند و يا به خارج از ايران گريخته          

آنگاه اين سوال پيش ميايد آيا          .  اند
 مارس در ايران برگزار نخواهد       8

شد؟ به نظر من اينطور نخواهد              
 مارس امسال نيروهای              8.  شد

جديدی با يک صف آرائی جديد به        
 مارس امسال   8.  ميدان خواهند آمد  

بر نطفه های آن جنبشی رشد                    
خواهد کرد که در طی دوره جديد          

 سال گذشته هرجا     10يعنی حداقل    
که توانست حجابش را دور                       
انداخت و هرجا که توانست پرچم         
آزادی و برابری بدون قيد و شرط         
زنان را بلند کرد و هر جا که                     
توانست به بهانه نوروز و                           
چهارشنبه سوری پا به پای مردان        
در خيابانها و محالت رقص و                 

امسال اين پرچم بلند    .  پايکوبی کرد 
خواهد شد اگر چه ابعاد آن ميتواند        

 .با گذشته قابل مقايسه نباشد

 

نگاهی به سايتهای اينترنتی                       
مختلف صحبت از برگزاری وسيع     

 مارس در خارج            8مراسمهای    
به نظر ميرسد که      .  ازايران ميدهد 

تعداد مراسمها و متينگ هائی که           
در خارج از ايران سازمان داده              
شده است در مقايسه با سالهای                 

اين را   .  گذشته بسيار بيشتر است      
مدتهاست .  بايد به فال نيک گرفت       

که فاصله جغرافيائی داخل و                    
بلکه .  خارج ديگر يک مانع نيست      

تاکنون بعنوان يک امتياز که                    
کمترين آن افشای هرچه بيشتر               
جمهوری اسالمی و جلب                           
همبستگی و پشتيبانی ميليونها                 
انسان آزاديخواه و سکوالر شده             

آفيشها و اطالعيه هائی که         .  است
ديده ميشود نشان از يک جبهه                 
وسيع از انسانهای آزاديخواه و                
برابری طلب تا صف کمونيست ها    

شعارها .  و سوسياليست هاست         
حکايت از خواستها و مطالباتی              
ميکند که ميتواند پايه يک جدال              
برای فراهم کردن زمينه برای                
ساختن يک آلترناتيو راديکال و             
ماکزيماليست برای هدايت امر               
جنبش برابری زن و مرد در                     

 . ايران است

 

ساختن چنين آلترناتيوی با                          
پالتفرمهای بسيار مختلفی که                  

وجود دارد بدون شک يک کار         
برای آزادی زن    .  هرکولی است 

در ايران آلترناتيوهای مختلفی          
از يک طرف           .  وجود دارد     

بسياری از اين آلترناتيوها                    
امروز خود را در تشکالت و              
احزاب مختلف سازمان داده اند        
و از طرف ديگر گروههای                 
کوچک و ظاهرا مستقل از هر           
خطی تالش ميکنند تاثيرات خود     

 . را براين جنبش بگذارند

 

من عميقا معتقدم  که در نيت                 
خير کسی شک نيست و اگر من        
از ظاهرا مستقل در اينجا اسم             
ميبرم نه به اين معنا است که من        
فکر ميکنم اين دوستان حقيقت           

. را بيان نميکنند و مستقل نيستند      
در اين بحثی  نيست که بسياری         
از اين دوستان دارای تشکيالت        
مستفلی هستند و حتی مثل فرد            
ممکن است که هرگز با هيچ                
گروه و سازمانی فعاليتی نداشته       
اند که اين در نوع خود به نظر            
من اصال اهميت ندارد و جای            

ولی بطور     .  سوال هم نيست        
واقعی وقتيکه آلترناتيوهای                 
مختلف مطرح ميشوند و مورد          
نقد و قضاوت قرار ميگيرند                
آنوقت روشن ميشود که هرکسی      
در کدام صف قرار گرفته است         

تاريخ دوره    .  و به کجا ميرود        
بعداز سرنگونی سلطنت پهلوی       
و روی کار آمدن جهموری                  
اسالمی پر از جابجائی احزاب          
و گروههای مختلف و شخصيت      
هائی است که صفهای مختلف           
را ترک کردند و جبهه های                  

جنبش .  جديدی را گشودند             
برابری زنان هم از اين قاعده             

مگر اينکه بگويم   .  مستثنی نيست 
که امر زنان سياسی نيست که             
اين عقب مانده ترين نوع تفکری      
است که ميتواند خود را در                   

 جبهه 
١١صفحه   
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 سازمان آزادی     :يک دنيای بهتر    
زن و ابتکار فمينيستی اروپا يک         

 ٨کنفرانس بين المللی بمناسبت             
 سوئد   ،مارس در شهر گوتنبرگ       

اين سومين    .  سازمان داده است       
سال است که سازمان آزادی زن          

. به چنين امری اقدام کرده است            
هدف شما از سازماندهی اين                  
 کنفرانس های بين المللی چيست؟ 

 

جنبش ما و فعالين        :  شهال نوری  
سازمان آزادی چه در ظرف                   
سازمان آزادی زن و چه پيش از           
تشکيل آن در طول مبارزه دائمی        
عليه زن ستيزی و در جهت                     
هرچه گسترده تر کردن جنبش              
آزادی زن کنفرانسهای بسياری           

اما اينجا منظور    .  سازمان داده اند   
از کنفرانس های بين المللی است         
که سازمان آزادی زن در رابطه          
با آزادی زن، نقش مذهب و امر            

. سکوالريسم سازمان داده است          
 با  2008اولين کنفرانس در سال        

جهتگيری ايجاد يک قطب بين               
المللی در مبارزه با جنبش                         
اسالميستی و لزوم سکوالريزه            
کردن جوامع تحت سلطه اسالم             

دومين کنفرانس با تم    .    برگزار شد 
نقش مخرب مذهب در زندگی و      "  

بر حقوق زنان، چرا سکوالريسم        
 مارس   7در روز     "  اساسی است  

کنفرانس .   برگزار شد           2009
امسال نيز بر مسائل مهم و                        

رابطه .  اساسی تمرکز خواهد کرد    
آزادی زن با سکوالريسم و                      
مبارزه با حاکميت مذهب،                        
همبستگی با زنان در سراسر                  
جهان در مبارزه شان برای                      
آزادی و برابری، امنيت و عليه            
خشونت و همچنين پشتيبانی از             
زنان در ايران در مبارزه رو در          
رو با يکی از زن ستيزترين                     
نظامهای دوران معاصر، در اين        
روزهای سخت و هيجان انگيز،          
 .محور اصلی اين کنفرانس است

 

 ليست سخنرانان    :يک دنيای بهتر   
دو .  بسيار جالب توجه است               

 گفتگو با شهال نوری در مورد کنفرانس بين المللی سازمان آزادی زن 
 

 سازمان آزادی زن
 يک راه پر پيچ و خم را طی کرده است
ميهمان بخصوص توجه را جلب              

  نوال السعداوی و ماللی                ،ميکند
چرا تصميم گرفته ايد که اين        .  جويا

سخنرانان را گرد هم آوريد؟ آيا اين         
کنفرانس بر اسالم و جنبش اسالم             

 سياسی تاکيد ويژه دارد؟

 

!  کامال درست است         :شهال نوری  
در چند سال گذشته  تحرکات و                   
حمالت جنبش اسالمی نه تنها در             
کشورهای تحت حکومت اسالمی           
بلکه در کشورهای غربی از رشد           

. چشمگيری برخوردار گشته است        
اسالميستها در دل اروپا زن را به            
جرم رابطۀ خارج از ازدواج                      
سنگسار می کنند، دختران خود را          
به قتل می رسانند و در ابعادی                    
بسيار عظيم، آنها را وادار به                       

عقب .  ازدواج اجباری می کنند             
نشينی از مبانی سکوالريسم در                 

وپا باعث رشد نمادهای اسالم               را
سياسی گشته و کودکان خانواده                 

از بسياری از            "  مهاجر"های      
امکانات تحصيلی مساوی محروم          

 . گشته اند

  

فقر و فروش کودکان از طرفی و              
از طرف    "  فحشا"مافيای صنعت       

ديگر، عدم امنيت زنان در شرايط           
جنگی، مهاجرت به غرب و تحميل        
قوانين شريعه در غرب برای به               
انقياد کشاندن زنان مهاجر بخشی از      
فاکتورهای تعين کننده در جهت                
جلب آکتيويستهايی است که                          
حاضرند نه تنها در محل زندگی               
خود بلکه در سطحی جهانی مبارزه       
عليه جنبش اسالميستی را به پيش            

دو مهمان ويژۀ امسال هم             .  ببرند
چهره ای خاص به کنفرانس داده اند       
و توجه های بسياری را به خود                  

بخصوص آنهايی که   .  جلب کرده اند  
با عينک نسبيت فرهنگی حقوق                
زنان را جهانشمول نمی بينند و هر         
نوع خشونت عليه زنان، از جمله             
خشونت ناموسی را در همه نقاط              
جهان خشونت خانگی مينامند و                
عمال با چنين نام گذاری اهميت اين         
خشونت را تقليل می دهند، قطعا               

١۴١شماره   

می توانند با مشاهده و گوش فرا              
دادن به سخنرانيهای اين کنفرانس،     

ديگر دير  "  به اين نتيجه برسند که      
بايد جهان را از چنگ                "  است

بربريت قرون وسطايی بيرون               
  .کشيد

 

 در اطالعيه         :يک دنيای بهتر         
کنفرانس اعالم شده که يک تم                  
کنفرانس همبستگی با جنبش                    

چرا اين  .  آزادی زن در ايران است   
 تم را انتخاب کرده ايد؟ 

 

جنبش آزادی زن        :  شهال نوری   
جايگاه بسيار مهمی در جنبش بين        
المللی آزادی زن و بويژه در                     

شرايط خطير جامعه     .  منطقه دارد  
ايران در ماه های اخير و نقش                 
مهم جنبش آزادی زن در خيزش            
مردم توجه و تحسين جهانيان را            

جلب همبستگی و   .  برانگيخته است 
پشتيبانی بين المللی اهميت بسياری     
در پيروزی مبارزات                                    
آزاديخواهانه مردم و زنان در                 

از اين رو ما بر آن            .  ايران دارد  
شديم که به اين امر جايگاهی                    

 ٨درخور در کنفرانس بين المللی         
بعالوه، تالش    .  مارس خود دهيم      

برای جلب همبستگی بين المللی با        
جنبش آزادی زن و جنبش های               
آزاديخواهان در ايران يکی از                
فعاليت های دائمی سازمان آزادی        

 . زن بوده است

   

 موقعيت و           :يک دنيای بهتر           
جايگاه سازمان آزادی زن در                  
جنبش بين المللی آزادی زن را                

 چگونه ارزيابی ميکنيد؟ 
 

 جنبش آزادی زن            :شهال نوری   
گرايش راديکال جنبش حقوق زن        

مبارزه برای   .  را نمايندگی ميکند     
آزادی بی قيد و شرط و برابری              
کامل زن و مرد امر و فعاليت                   

.  هميشگی سازمان آزادی زن است    
سازمان آزادی زن خواستهای                
جنبش آزادی زن  را با صدای                  

با توجه   .  رسا اعالم کرده است      
به اينکه ستون فقرات جنبش                
اسالميستی و اسالم سياسی در          
کشور ايران است، ما راه پر                

 . پيچ و خمی را طی کرداه ايم
  

گاها متقاعد کردن جهان                         
پيرامون که مردم ايران را                    

خطاب می    "  مسلمان"مردمی    
. کنند کار آسانی نبوده است                 

اينبار اما مردم جهان بدون هيچ         
واسطه ای شاهد خيزش مردمی       
و حضور زنان در صف مقدم            
جنبش اعتراضی عليه تبعيض و      
آپارتايد جنسی موجود در رژيم        

از تابستان     .  اسالمی بوده اند        
گذشته تا به امروز جريانات و            
سازمانهای بسياری منشورها و       
بيانيه های بخصوص در آستانه        

. روز جهانی زن صادر کردند          
بسياری پا به ميدان مبارزه عليه       
رژيم اسالمی گذاشتند و بسياری      
با زيرکی و با برجسته کردن               
مطالبات حقوقی زنان، دست به        
حمايت جناح مغضوِب انتخابات      

. نمايشی اخير ايران زدند                     
سازمان آزادی زن اما به                        
منظور مبارزه بی امان با تمامی      
تلقيات و ارزشهای مردساالرانه     
و زن ستيزانه و سازماندهی و           
رهبری جنبش پر قدرت رهايی        
زن در ايران بنيانگذاری شده             
است و طی دهه گذشته نه تنها             
در ايران که آپارتايد جنسی به            
شکل توحش آميزی حکم می              
راند، بلکه در بسياری از                       
پيشرفته ترين جوامع امروز               
بشر، اقدامات عاجلی را برای           
امحاء کامل نابرابری بين زن و        

 .مرد پيش برده است
 

آزادی زن معيار آزادی جامعه          
اين شعاری است که               !  است

امروز در اشکال توده ای به                
ميان مردم آمده اما فراموش                 
نکنيم که بدون برابری زن و               
مرد آزادی زن متصور نيست و       
بدون سرنگونی رژيم اسالمی،        
  !آزادی و برابری متصور نيست

 

از اين رو از خوانندگان عزيز           
می خواهم تا به سازمان آزادی          
زن بپيوندند تا در کنار هم برای         
رهايی از ارتجاع اسالمی حاکم        
بر زندگی مردم ايران تالش                

  *.کنيم
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سازماندهی و هدفمند کردن                     
اعتراضات جاری عليه رژيم                
اسالمی در شرايط حساس کنونی،     
يک تالش مهم فعالين گرايشات            
مختلف سرنگونی طلب، به ويژه         

. جريانات چپ و کمونيست است        
تحليل واقعی از شرايط عينی و             
حرکت به سمت خواستگاه های            
واقعی و مطالبات اساسی مردم،           
از اولين ملزومات هدفمند کردن          

در يک کالم       .  اعتراضات است   
بايد خواست عمومی سرنگونی را     
سازمان داد و به مثابه پيکره ای            
جدائی ناپذير از بدنه مطالبات                
اعتراضات جامعه در مقابل رژيم      

ايده هايی که      .  اسالمی قرار داد     
جنبش مطالبه  "،  "نميشود"نماينده  

سرنگونی طلبی   "،   "ديگری دارد  
و غيره، البته        "  آوانتريسم است   

يا تحليل گران           .  وجود دارند     
" انقالب خشونت است  "استراتژی  

هنوز هر روز از راديکاليسم                  
اعالم وحشت ميکنند و يا به                     
مرض بيتفاوتی سياسی درغلطيده      
اند که نمونه شان هم در چپ و                
راست و پوزيسيون و اپوزيسيون       

 . کم نيست

 

مادی   –اما واقعيت عينی                    
اعتراضات در جامعه ايران،                 
چيزی فراتر از افاضات اين                   

. حاشيه نشينان سياست ميباشد              
حتی اگر تا ديروز، تالش                          
بنگاهای خبرگزاری جهان                      
سرمايه و تحليلگرهای اجيرشان         
بر کنترل اعتراضات مردم در              

 

 کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های رژيم، 
 گامی مهم در راستای سرنگونی رژيم اسالمی ايران

 

 سيروان قادری

، آب  "رای من را پس بده     "قالبهای  
بندی ميشد، امروز اين کودنان هم         
مجبور به تسليم شدن در مقابل                  
خواست عمومی سرنگونی رژيم          

اين هژمونی عظيم را بايد      .  شده اند 
هدفمند و با برنامه و سازماندهی            
شده در مقابل کليت رژيم اسالمی           

" جنبش سبز  "و به طبع آن سران          
 . در داخل و خارج گذاشت

 

مسئله سازماندهی در داخل کشور        
دارای پيچيدگی خاصی است که ما       
در حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
به تفصيل در خصوص جنبه های          
مختلف آن نوشته ايم و قطعا بيشتر         

. به اين امر حياتی خواهيم پرداخت      
اما اين نوشته سعی دارد به مسئله           
اعتراضات خارج از کشور و                  

کمپين بين المللی بستن            "جايگاه    
ماه .  بپردازد"  سفارتخانه های رژيم  

هاست که دفاتر سياسی رژيم در             
نقاط مختلف جهان شاهد                               
اعتراضات وسيع مردم با                            
گرايشات، شعارها و مطالبات                 

از عموزاده های        .  مختلف است   
اکثريتی   –رژيم در قالب توده ای         

و جنبش سبز تا طيفهای گوناگون           
راست و چپ در اپوزيسيون                      
سرنگونی طلب در اين اعتراضات      

قطعا آنچه که            .  شرکت دارند     
مطالبه ميکنند و     "  جنبش سبزيها  "

شال سبز گردن           "  لطافت"به      
است، قرار    "  حضرت عباسشان   "

است يک طرف بزند و بکشد و                
دست و پا قطع کند و طرف ديگر            
گل هديه دهد و شکايت پيش خدا              

١۴١شماره   

اين هنر معادله چينی از             !  ببرد
جنبش سبز حضرت              "جنس       
در خدمت استراتژی حفظ    "  عباس

جمهوری اسالمی، نه       "رژيم و       
" يک کلمه زياد، نه يک کلمه کم          

اين برگ که گويا تمام                .  است
خاصيت سران سبز در نزد دولت       
احمدی نژاد و خامنه ای بود،                  
همان روزهای اول اعتراضات           
سوخت و به مرور زمان دود شد          

جامعه ای که بيتوجه    .  و هوا رفت  
به فرامين ايست سران سبز، هر          
روز تعرضی تر و انقالبی تر                
ميشود، از چنين نگرشی گذشته           

اين را درتيکه پاره شدن            .  است
صفوفشان در اعتراضات خارج         

 . از کشورهم ميتوان ديد

 

در طيف مقابل، نيروهای                         
انقالبی، چپ و کمونيست وظايف      
بسيار حساسی به عهده دارند که          
مهمترين آن سازماندهی وسيع تر       
معترضين عليه جمهوری اسالمی     

کمپين بين المللی بستن           .  "است
" سفارتخانه های رژيم اسالمی           

پاسخی فوری به اين نياز حياتی           
اين مطالبه بايد تبديل به يکی       .  بود

از اصلی ترين خواسته های                    
معترضين در کشورهای مختلف        

اين کمپين با خواستهايی            .  شود
همچون بسته شدن تمام                               
سفارتخانهای جمهوری اسالمی         
در سراسر جهان، مسدود شدن             
تمام حسابهای بانكی رهبران                 
جمهوری اسالمی در بانكهای               
جهانی، اخراج تمامی رهبران              

جمهوری اسالمی از آليه                      
سازمانهای بين المللی و محاآمه      
آليه رهبران جمهوری اسالمی        
در دادگاهای بين المللی بخاطر         
جنايات عليه بشريت، يکی از            
انقالبی ترين و مترقی ترين                 
کمپينهای سياسی است که بايد به      
گونه ای عاجالنه مردم راحول         

 . آن سازمان داد

 

اين کمپين عالوه بر اينکه يک            
اهرم اساسی سازماندهی                       
عمومی معترضين در خارج از       
کشور ميباشد، گامی سازمانيافته     
در راستای پايان دادن به حيات         
متوحش حکومت اسالمی در             

اين کمپين در بعد        .  ايران است  
بين المللی ميتواند به سرعت               
مورد حمايت سازمانها و                       
شخصيتهای بشر دوست و                    
آزاديخواه در سراسر جهان                 
تبديل شود و خواسته های کمپين      

. را روی ميز کار آنان قرار دهد      
تا کنون اين کمپين در کانادا به            
موفقيتهايی در اين زمينه دست          
پيدا کرده، اين تجربه را در                   
ديگر کشورها نيز بايد عملی               

به کمپين بين المللی بستن        .  کرد
سفارتخانه های رژيم اسالمی            

در هر کشوری که             .  بپيونديد
هستيد با ما تماس بگيريد و                    

 * .کمپين را آغاز کنيد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠

دار          .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است        ب ان ست، ج ي بيطرف ن
ا                        .   است ه ادت انسان اه و سع ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب
م   .   است ي ن ا روز و        .   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميک ف ط ل

ان                ان خودت اي زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشن
 . برسانيد
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 روز دور از خانه و خانواده            78
 شديد آنكارا زير                ىدر سرما     

 گاهی اوقات                ،چادرى سرد       
 ، گاهی  اوقات بيمارى       ،گرسنگى

زن و مرد دوش به دوش و مصمم    
و با اراده تصميم به احقاق حقوق          

حقوقى آه از پانزده        .  خود دارند  
سال تا به حال توسط سرمايه                   

 ،دارى حاآم به يغما برده شده                 
ساليان طوالنى به مثابه برده آار         

 و حال آه          ،از آنها آشيده شده         
احتياجى به آنها نيست بى هيچ                

! حقى بيرون انداخته شده اند                   
آسمان سرمايه همه جا يکرنگ             

خداى سرمايه همه جا ضد       !  است
 !کارگر است

  

(قبل از هر چيزى به تاريخچه              
tekel  (               يعنى همان شرآت

در )  Tekel.  (دخانيات ميپردازيم 
 30.000 با استخدام        2002سال   

 آارگاه   110آارگر و پرسنل و           
 آارخانه توليد سيگار      6توتون و    

 آارخانه مشروب سازى و        19و  
 آارخانه   10 شعبه فروش و          84

 آارخانه آبريت سازى و     1نمك و   
 آارخانه بسته بندى يكى از                  1

بخشهاى عظيم اقتصادى ترآيه را      
اين بخش عظيم         .  تشكيل ميداد    

اقتصادى تحت مديريت دولتى به         
خصوصى .  حيات خود ادامه ميداد   

سازى و فروش اين بخش عظيم            
اقتصادى در مقاطع مختلف آه              
ترآيه با بحران اقتصادى مواجه          

زمان .  ميشد مدام مورد بحث بود       
(و   )  MHP(و)  DSP(حكومت   

ANAP  (     نيز موضوع خصوصى
. سازى مطرح بود آه عملى نشد         

) AKP(تا اينكه در حكومت فعلى        
يك بحث    .  اين طرح عملى شد          

. آوچك در اينجا ضرورت دارد          
چرا حكومت فعلى خصوصى               
سازى را با توجه به اينكه                           
ميدانست عواقب سياسى شديدى          
برايش خواهد داشت انجام داد و با       
چه ترفندهائى اين پروژه را عملى      

ابتدا اين بخش          )  AKP(آرد؟     
عظيم اقتصادى را به سه بخش              

يك بخش توليد             .  تقسيم آرد      
 يك بخش توليد        ،مشروبات الكلى  

  ،ترآيه
 TEKEL/  شرآت دخانياتىاعتصابات آارگر

 ياشار سعيدى

 يك بخش آارگاههاى توليد         ،سيگار

سپس .  و تبديل توتون و بسته بندى         
اقدام به فروش و واگذارى اين                    

حال اين سؤال پيش         .  بخشها نمود  
ميايد آن دوران آه اين بخشها به                
فروش رسيدند چرا اين اعتراضات       

. انجام نشد؟ نكته مهم همينجاست             
آنزمان بخشها به تنهائى به فروش           
نرسيدند بلکه آارگران و پرسنل آن        
بخشها نيز جزو فروش محسوب              

ها در        يعنى همان انسان      .  ميشدند
همان بخشها مشغول به آار بودند و        

. صرفا مالک و مديريت تغيير کرد        
) AKP.  ( افتاد 2008اتفاق مهم سال    

بخشها را بدون آارگر و پرسنل به          
 12.000فروش رساند و در يك آن         

آمى به موضوع   .  انسان بيكار شدند  
فروش و اين آه خريدار آى بود                

 .ميپردازيم

١۴١شماره   
 شرآت      02/2008در مورخه           

 british americanآمريكائى    
tobaco             آارگاه و آارخانجات 

 ، بيتليس    ، بالليجا    ،شهرهاى آدانا    
 توآات و                ، سامسون       ،ماالتيا

همچنين دو آارخانه بزرگ سيگار      
سازى را از ترآيه خريدارى آرد         

و در فاصله آوتاهى پس از                        
خريدن اقدام به تعطيلى اين بخشها        

باز اين سؤال ممكن است             .  آرد
پيش بيايد دوسال قبل اين فروش             
انجام شده چرا االن اعتراضات              
شروع شده؟ زمان فروش تعهد               
شده بود تمامى آارگران شامل                

 خواهند بود و با         C/4قانون آار     
اين ترفند زمانى را گذرانده بود              
ولى به تعهدات اين بند نيز عمل              

حال ميپردازيم به        .  نكرده بودند   
 چه هست آه اين           C/4اينكه اين      

همه زمان مورد بحث واقع شده              
 .است

 

 تبصره  4بند  )  657(قانون شماره    
)C  (          مصوب سال)با )  1994

توجه به اينكه اين قانون مربوط به        

آارگران و پرسنل فصلى دولتى      
 حكومت براى اغفال                  ،ميشد

آارگران آنها را هم شامل اين             
شرايط .  قانون اعالم آرده بود        

اين قانون آه به عنوان آارگران       
 هر آارگر       ،فصلى اجرا ميشد      

 ماه از سال را         10فقط ميتواند     
آار آند آه بعدها اين مدت به               

کارگر .   ماه نيز تبديل شد            11
دراين قرارداد هر يك ماه فقط             

. يك روز حق مرخصى دارد              
 ماه فقط ميتواند دو روز          4طى  

. مرخصى استعالجى داشته باشد    
در صورت زايمان يا ازدواج و        

 روز حق مرخصى    3ترحيم فقط   
همچنين ساعت آار بر           .  دارد

مبناى تشخيص آارفرما                        
صورت ميگيرد آه اين ساعات        

 ساعت  14 حتى    12-10ميتواند  
 بدون دريافت اضافه                   ،باشد
خوب در مقابل اين               .  حقوق

بردگى ميزان دستمزد آارگران       
(لير ترك      )  800(چقدر بود؟      

لير ترك  )  600(لير ترك    )  700
و %  15آه بعدًا به اين مبلغ ها          

يك .  نيز اضافه شده بود       %  25
شرط حساس اين بردگى                         
ممنوعيت عضويت آارگران            

TEKEL      چون .  در سنديكا بود
قرارداد فصلى بود اگر آارگرى      
عضو سنديكائى ميشد سال بعد           

. از آارآردنش ممانعت ميكردند    
با اين تفاسير البته آه هيچ                       
حقوقى از جمله حق بيكارى و            
بازنشستگى و خدمات درمانى          

تا اينجا  خالصه وار           .  نداشتند
تاريخچه و منشا اين اعتراضات      

 . را اشاره کرديم

 

قبل از اينكه آارگران حرآت             
خود را به طرف آنكارا شروع           
آنند اعتراضات و اعتصابات            

(DISKمتفاوتى با سازماندهى         
(KESK) (TURKIS) 

(KAMOSEN       آغاز شده بود .
از شروع اعتراض آارگران             

TEKEL          تمامى سنديكاهاى
آارگرى حمايت خود را اعالم و      
در دو مورد اعالم اعتصاب                
سراسرى آردند آه بصورت يك     

اتحاديه هاى    .  روزه انجام شد       
آارگرى و تشكلهاى دانشجوئى        

ها و سازمانهاى                     و گروه      
خصوصى و حتى آار به جائى          
رسيد آه ليبرال ها هم جائى                  

براى 
١۶صفحه   
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اعتصاب با   .  خودشان باز آردند     
حمايت عمومى و وسيع روبرو             

يك اشاره مختصر به                    .  شد
 . تاريخچه هشتاد روزه ميكنم

 

روز اول با اين شعار اعتصاب و         
ميميريم و    :  "تحصن شروع شد      

روز !"  هرگز عقب نشينى نميكنيم    
سوم پليس براى متفرق آردن                 
برخوردى خشن و با گاز اشك                

روز .  آور و گاز فلفل دخالت آرد       
 disk-kesk-turkışيازدهم               

 tekelبراى حمايت از آارگران        
. اعالم اعتصاب عمومى آردند           

روز نوزدهم حكومت عقب نشينى     

آرد و وزير آار اعالم افزايش              
. دستمزد و حقوق معوقه را آرد           

روز بيست و سوم راى گيرى                 
براى خاتمه يا تداوم اعتصاب بين       
آارگران انجام شد و نتيجه ادامه           

روز .  اعتصاب تا پيروز آامل بود    
سى و چهار حدود هفتاد هزار نفر        
در آنكارا براى حمايت از                          

روز .  آارگران تظاهرات کردند      
چهل و پنج نخست وزير                             
درخواست مذاآره با نماينده گان          
آارگران را قبول آرد ولى اين              

روز .  ديدار با شكست روبرو شد       
چهل و نه هيئت دولت دوباره                  
براى مذاآره حاضر شدند ولى              

 و       C4اصرار دولت براى                   
مخالفت آارگران اين مذاآره را           

روز .  نيز با شكست روبرو آرد         
پنجاهم صدها آارگر اعتصاب             

روز پنجاه   .  غذا را شروع آردند      
و دو سنديكاها براى بار دوم يك             
روز اعتصاب عمومى را                         

روز .  سازماندهى و عملى آردند      
شصتم آارگران با مشكالت                    
پزشكى بر اثر گرسنگى مواجه             

از طرف سنديكاى پزشكان      .  شدند

 

 

 ... شرآت دخانيات ىاعتصابات آارگر    
 

ضمن حمايت اين سنديكا از                          
 ،آارگران و پيشنهاد اين سنديكا                

کارگران اعتصاب غذا را خاتمه              
 آارگر به    21دادند و با وجود اين          

 . اعتصاب غذا ادامه دادند

 

حكومت براى آخرين بار روز                   
 را براى خاتمه اين         28/02/2010

اعتصاب التيماتوم داده بود آه با               
مقاومت آارگران اين زمان دو روز      

به دنبال مقاومت        .  نيز تمديد شد       
آارگران حمايتهاى اقشار جامعه             

مدير عامل   .  روز بروز افزوده شد      
" اويا ارسوى  "خانه هاى سوسيال        

در سخنرانى خود در تظاهرات                 
دهها هزار نفرى اعالم آرد به                    
دنبال تهاجم دولت به آارگران تكل         

. مقاومت ادامه خواهد داشت                       
 با سيستم رشوه      ،حكومت با پليسش   

 با نهادهاى        ، با بانكهايش       ،دادنش
 با مدياى خودش     ،دينى وارتجاعيش 

چون حكومت  .  تهاجم را ادامه ميدهد   
تا .  آارگران را ميخواهد برده ببيند       

 آينده اى تضمين  ،زمانى آه آار دائم 
شده و  شرايط زندگى انسانى را                 
بدست نياوريم به مبارزه خود ادامه        

همينطور ارسوى گفت    .  خواهيم داد 
ما اين مبارزه را به چهار طرف                

 .آشور توسعه خواهيم داد

 

بحران اقتصاد جهانى و شرايط بد            
 ،اقتصادى مردم و فشار حكومت             

آارگران را وادار به اعتراضات             
آارگر به دنبال نان و      .  خيابانى آرد 

مسكن و تامين معاش زندگى خود            
 در صورت   ،در ابتداى حرآت  .  بود

 کارگران قصد            ،توافق حكومت     
به مرور زمان            .  مدارا داشتند     

اصرار حكومت مبنى بر ضديت با         
حقوق آارگر و تداوم سرآوب                   
آارگران و همچنين حضور فعال            
نيروهاى چپ و آمونيستى در                    
جريان اعتراض و حضور سوسيال      
دمكرات ها موقعيت حكومت را                

. بصورت جدى به خطر انداخت              
البته از آب گل آلود ماهى گرفتن                
آار اپورتونيست هاى سياسى آه             
چندان سابقه درخشانى هم ندارند از       

 آارگران    ،جمله سوسيال دمكراتها      

١۴١شماره   
را وادار آرده دنبال اين آلترناتيو          
رفته و در نتيجه شعار برآنارى             
 . حكومت را مشى خود قرار دهند

 

در حال حاضر سنديكاهاى                        

آارگرى براى يك سازماندهى                
سرنوشت ساز براى برآنارى                
حكومت يك راى گيرى مجدد را            
انجام ميدهند و قرائين موجود                  
سياسى ترآيه اين را نشان ميدهد           

آه به زودى اين اتفاق در ترآيه              
اين ابهام وجود دارد      .  خواهد افتاد 

که چنين رويدادى حکومتى بدتر           
را سرکار خواهد آورد و آيا                       
کارگران در پس چنين رويدادى            

  دستاوردى خواهند داشت؟  

 

فعالين حزب اتحاد آمونيسم                      
آارگرى در ارتباط با آارگران از       
طرق مختلف بارها حمايت خود را    
از اعتراضات آارگرى و                          

مطالبات برحق آنها اعالم                     
همينطور همراه با              .  کردند

نيروهاى چپ موجود در ترآيه        
قرار است بزودى يك بيانيه به            
زبان ترآى در نشريه ها و                    
سايت هاى خبرى رسمى به                 
عنوان حمايت حزب اتحاد                    

 . آمونيسم آارگرى منتشر شود

 

در خاتمه الزم دانستم به اين                 
موضوع اشاره آنم آه اين اشاره      
فشرده و روزشمارگونه به اين          
دليل بود که عموما در سايتها              
اخبارى از ماهيت واقعى                       
اعتراض آارگران ارائه داده             

اميدوارم اين نوشته             .  نميشد
کمکى باشد به اطالعات تاکنونى     
خواننده گرامى نشريه يک دنياى   

وضعيت ايندوره کارگران   .  بهتر
ترکيه يکبار ديگر نشان ميدهد           
که بيش از هر زمان ضرورى           
است که کارگران منتظر بالى          
خداى زمينى سرمايه نشينند و            
متحدانه در تمام نقاط دنيا در                
مقابل سرمايه دارى و ترفندهاى      

اين تنها راه      .  آثيف آن بايستند     
بخاک ماليدن پوزه اين حيوان             

. چموش و بى خاصيت است               
زنده باد  !  مرگ بر سرمايه دارى 

  ! *سوسياليسم

کارگران در ايران همبستگى و حمايت 
عميق خود را از اعتصاب و اعتراض 
.کارگران در ترکيه اعالم ميکنند  

!زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رفسنجانی انگار به اندازۀ      :  تفسير
يک پياله صفرای تلخ توی گلويش      

مثل يک مار تيرخورده     .  گيرکرده
که وارد زمهرير جهنم شده باشد           

آن دوتای  .  صورتش يخ زده است    
ديگر به نظر يکيشان همان امام            
جمعه غضبناک تهران است و               
ديگری يکی از همين مارهای               

. غاشيه بيوت بيات قم و توابع                 
ظاهرش اين است که اين دو نفر            

باطنش داللت  .  دارند گريه ميکنند   
دارد بر اينکه دارند به رفسنجانی        

اين اواخر بعد از                   .  ميخندند
عاشورای سه پلشت جمهوری              
اسالمی، سران سبز برآن شدند که      
کروبی با مقداری سرو صدا نقش        

را بازی کند،       ″  فشار از پايين      ″
موسوی متوسط و دوپهلو بزند و          

يعنی آنهاييکه   ″  خائنين″با طرد      
شکمشان را صابون زده بودند،            
زمينه بسازد تا رفسنجانی بتواند          
در موضع بغل دست خامنه ای و          
در مقام تأييد او  بواسطۀ فشار                 
وارده از جانب کروبی و دو پهلو         
زنی موسوی، بلکه امتيازاتی                

همان تز معروف                  .  بگيرد
حجاريان که خودش ورشکستگی       
اش را در موقعيت و شرايطی به          
مراتب بهتر از اين برای دوم                  
خرداد وجود داشت، اعالم کرده          

همان نمايشنامه که يک               .  بود
روزی به آن سرنوشت تراژيک          
مبتال شد امروز قرار است نسخه         

 . کمدی اش اجرا شود

 

خاتمی در جمع سران اصالح                
. طلب مثل رفوزه ها عمل ميکند          

يک بار قصد کرد جای رفسنجانی      
بگيرد، آدم حسابش    ″  آقا″را پيش    

نکردند مقداری جيغ و داد کرد               
ولی باز هم از نظر هر دو طرف          
دعوا در اين امتحان رفوزه                      

خاتمی موقع خودش      .  حساب شد  

 

 !رفسنجانی در مجلس خبرگان
 

 سعيد مدانلو

فشار از پايين چانه         ″برايشان آدم      
همان بهتر که     .  نبود″  زنی در باال    

سفيرتمدن بخش خوش خيم             ″او     
 .  باشد″ اسالم سياسی در بالد غرب

 

 خامنه ای هميشه ناگزير است به             
حرف .  اهرم قدرت تکيه داشته باشد     

قدرت حاکم را اتفاقًا همين امام                   
بر .  جمعه غضبناک تهران ميزند         

خالف تصور سران سبز و                           
اميدواريشان در مؤثر واقع شدن              
سياست مزبور، غضبناکان جناح            
حاکم براين باور هستند که                             
رفسنجانی را در موقعيت شکننده            

به درجات   .  ای به دام انداخته اند          
آزار و تهديد  به محاکمۀ بستگانش           

تالششان اين است که او     .  افزوده اند 
را به تسليم محض و به اقرار به                 

″ سران فتنه     ″برائت کامل از                  
 . بکشانند

سرنوشت سياسی جريانات سبز               
پيرامونی نيز عليرغم نااميدی و               
سردرگمی حاصله از جور زمان و        
تنگی مکان، اين بار تمام و کمال به         

گره ″  آقا″اعتبار رفسنجانی نزد            
رفسنجانی هم اکنون     .  خورده است  

برای جريانات سياسی سبز حکم آن       
ناجی ای را دارد که قرار است                   
درمقابل ضربات مرگبار ناشی از          
ِ  احمدی نژاد               معجزات امام زمان

 . برايشان چاره انديشی کند

 

تحرکات آتی جنبش سرنگونی طلب      
معادالت تازه ای را به آيندۀ سياسی        
آن مملکت تحميل خواهد نمود که به       
تضعيف هرچه تمامتر موقعيت کل         
العجمين سبز و حاکميت اسالمی              

موقعيت چپ،       .  خواهد انجاميد      
کمونيسم و طبقۀ کارگر ايران                     
عليرغم برخورداری از مطلوبيت          
بيشتر به حضور تشکيالت و                      
انسجام  گسترده و موثری                              
درعرصه عمل نيازمند است که راه      
گريزی جز فراهم آوردن در                       

 . * مقابلشان گشوده نيست

 
 

  ٢٠١٠سوم مارس 

١۴١شماره   
 

 !در احوال عبدالکريم سروش
 

 سعيد مدانلو
در خبر است عبدالکريم سروش کارش عظيم باال گرفت و آوازه اش                  
جهان گشايی کرد، آنچنانکه ديگر مريدیِ  مرادی همچون خمينی را                   

سکوالريسم ″سروش به حسب      .  برنتافت و در نکوهش او سخن گفت          
″که در او حلول کرد تقدس محمد فروگذاشت و حضرت را به                ″  الهی

را هم به يک توسری      )  ه(اين بار امام     .  متهم نمود ″  جهالت به معروف  
در اوضاعی   .  بنواخت آنچنانکه بيضه اسالم در کاله امام شکست                   

اينچنين خطير و وجود خطرات و باليای ناگزير از جور زمانه غّدار،              
″اريستو تئوکراتيک ″نمودن برای شخصيت      )  ره(توسری وقف امام      

خود امام مفيد فايده تر است، همچنانکه فاش گفتن جهالت محمد برای                 
″حسين شريعتمداری و ديگرنادانان حکومتی از        .  بقای حکومت اسالم  

آن سروش  کو شد جدا از            :  به قول موالنا   !  آگاه نيستند ″  رحمت حق 
 !کی تواند شد جدا از اصل خويش -وصل خويش

 

 همچنين آورده اند که سروش را ديده اند در خيابانهای واشينگتن                          
 به او رسيد، که چه ميجويد او          *عسسی!  ميرفت و بانگ اناالحق ميزد     

عسس در  .  ″انالحق  انالحق   ″در اين وادی نام و ننگ؟ گفت سروش               
 : حال او نگريست هاج و واج، پس به عادت مألوف گفت

 

Juses christ! who are you?    

  :و سروش بانگ زد

Yes, yes, jesus christ, jesus christ, that’s who I am. 
You said it!  

 :عسس پرسيد

You mean the same jesus? The savior? 

 :سروش پاسخ گفت

Not exactly the same, an islamic one! 

 : پس گفت! آنزمان عسس در او نگريست، نگريستنی

No wonder! ...you can walk but mind the traffic! 

 

  پاسبان=عسس

 ٢٠١٠دوم مارس 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

   ٢٠١٠ فوريه ١٧

  

نامه سرگشاده به رئيس سازمان       
 ملل، بن آی مون

آميساريای عالی حقوق بشر                
 سازمان ملل

  گروه مديريت عالی

 آشور عضو شورای حقوق          ۴٧
 بشر سازمان ملل 

 

 خانمها و آقايان

آمپين بين المللی بستن سفارتخانه       
های جمهوری اسالمی تاآيد ميكند     
آه تجاوز به حقوق بشر در ايران         
تاريخش به قبل از انتخاب اخير            

گزارشی .  احمدی نژاد برميگردد    
آه توسط انگليس، فرانسه و                    

 فوريه ارائه    ١۵امريكا در تاريخ      
شده، با اين تاآيد آه حقوق بشر              
در ايران پس از انتخابات زير پا           
گذاشته ميشود، آامال گمراه آننده        

اين رژيم از زمان روی             .  است
آار آمدن با تبديل قوانين اسالمی          
بعنوان قوانين دولتی مردم ايران         
را مورد خشونت قرار داده و                  

. حقوقشان را زير پا گذاشته است        
زنان بخاطر زير پا گذاشتن                      
استاندارهای اسالمی مورد آزار و     

. خشونت قرار گرفتند و ميگيرند        
استاندارد و قوانينی آه شديدا ضد        
انسانی، ضد زن  و ضد                               

قوانينی بربری   .  مدرنيست هستند  
.  سال پيش اند    1400آه متعلق به     

مردم حقيقت جو دنيا وقتی از                  
اوضاع ايران صحبت ميكنيم                 
متعجب اند از اين آه  آيا ما در                
مورد ايران قرن بيست يكم بحث          

 . ميكنيم

تبعيض عليه زنان و سرآوب                
زنان در اشكال بسيار ددمنشانه و        

. غير قابل تحملی اعمال شده است      
حقوق ابتدائی زنان شديدا زير                
قوانين اسالمی مورد تهاجم قرار         

تحقير زنان،         .  گرفته است        
ممنوعيت شرآت زنان در ورزش     
و ايجاد محدوديت در اشتغال و              

 

آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های 
 جمهوری اسالمی ايران

 

تحصيل آنان، جداسازی زنان از              
مردان در اماآن عمومی از جمله             
در وسايل نقليه عمومی و مدارس،          
سنگسار زنان بخاطر رابطه جنسی       

 پاشی به       خارج از ازدواج، اسيد         
صورت زنان بخاطر آرايش،                     
دستگيری و تجاوز جنسی به زنان          
دربند، رفتار روتين اين رژيم در             
قبال زنان در طول همه اين سالها             

 .بوده است

 

دستگيريهای وسيع مردم  از جمله           
دستگيری مادران جوان با آودآان         
بعضا آمتر از يك سال، شكنجه آنان       
در مقابل آودآانشان برای دست               
يابی به اطالعات، در بند آردن                 
مادر و آودك در زندان انفرادی در        
حال خونريزی و با استخوانهای               
شكسته، برای روزهای متوالی،              
گاها شكنجه خود آودك در مقابل              
چشمان مادر توسط اين رژيم را                
تنها ميتوان با رفتا رژيم نازی                     
دوران جنگ جهانی دوم مقايسه               

 .آرد

 

بر خالف توصيه فرانسه، انگليس و      
امريكا لزومی به فرستادن تيمی از         
جانب سازمان ملل به ايران جهت            
بررسی مسئله تجاوز به حقوق بشر        

پرونده .  توسط حكومت ايران نيست    
های بخش اعظم سه ميليون ايرانی         
فراری و پناهنده آه حكايت از                    
شكنجه و آزار آنان  و از آشتار                  
عزيزانشان ميكند، نزد آميساريای        

. عالی پناهندگی سازمان ملل است         
اين سازمان به اطالعات وسيعی از       
جمله ليست اعداميها، تاريخ تولد              
آنان، عكس جنازهای آنان آه توسط       
خانواده و يا سازمانهايی آه آنان               
عضوشان بوده اند ارائه شده بود،            

اين سازمان   .  دسترسی داشته است    
بطور قطع مداوما از طريق                         
گزارشها، تصويرها، نامه ها و                 
حتی از طريق وب الگها و يوتيوبها        
از آن چه آه در ايران به مردم                     

به عالوه     .  ميگذرد، مطلع است         
گزارشهای امنستی بين الملل آه               
حكايت از نقض حقوق بشر در                   
ايران بطور مداوم دارد در دسترس       

١۴١شماره   
 .عموم است

 

 بزودی مردم ايران به همراه                   
مردم عدالت خواه جهان سران                
رژيم اسالمی را به خاطر جنايت          
عليه بشريت  مورد محاآمه و                  

تا آن  .  بازخواست قرار خواهند داد   
زمان آمپين بين المللی بستن                     
سفارتخانه های جمهوری اسالمی       
محق است آه از بن آی مون                     
رئيس سازمان ملل، آمسياريای            
عالی حقوق بشر سازمان ملل و              
گروه مديريت عالی اين سازمان            
بخواهد آه قطعنامه ای جهت بستن      
سفارتخانه های جمهوری اسالمی       

اين حداقلی است آه         .  صادر آند  
جامعه بشريت از اين سازمان                 

 .ميخواهد

 

در اينجا ميخواهم برای آامل                   
آردن پرونده جنايتهای جمهوری         
اسالمی  به ستمی آه بر آودآان             
زير حاآميت اين رژيم ميرود                  

 .بطور ويژه تكيه آنم

 

در جمهوری اسالمی هيچ قانون و       
يا قواعدی يافت نميشود آه از                  
منفعت آودك بطور مشخص                   

آنوانسيون حقوق      .  حمايت آند     
آودك سازمان ملل هيچ وقت                    
توسط اين رژيم مورد اجرا قرار           

جداسازی آودآان    .  نگرفته است   
پسر و دختر از سنين بسيار پايين           

حجاب اسالمی    .  صورت ميگيرد   
 سالگی بر آودآان            ۵از سنين        

در مدارس    .  دختر تحميل ميشود      
ابتدايی بر اساس قوانين اسالمی به      
آودآان دختر می آموزند آه                     
چگونه مطيع باشند  و به آودآان           
پسر می آموزند آه چگونه نسبت          
به آودآان دختر و زنان بطور                

 .آلی خشن و  آزارگر باشند

 

از اين گذشته احاطه  قوانين                       
اسالمی بر زندگی آودآان  مانع            
شرآت آودآان دختر و پسر در              
فعاليتهای اجتماعی و تفريحی                 

ازدواج اجباری و  به             .  ميگردد
ازدواج درآوردن آودآان دختر            

شوهر ميتواند حتی هم    .  مجاز است 
اين .  سن پدربزرگ عروس باشد       

رژيم مبلغ و سازمانده تجارت                 
دولت .  سكس و بردگی جنسی دارد    

را آه    )  صيغه(ازدواج موقت       
ممكن است برای يك ساعت تا            
چند سال تداوم داشته باشد،                   
مجاز دانسته است و بدين طريق       
دختران خردسال  بعنوان تن               

در قرن   .  فروش معامله ميشوند    
بيست و يكم ازدواج آودآان                
خردسال به مثابه سرقت آودك          
و تجاز جنسی به آنان جرم                    
جنائی محسوب شده و قابل                   
پيگرد است در حالی آه در                  
جمهوری اسالمی ازدواج                    
آودآان دختر مجاز و به                         

آودآان .  رسميت شناخته ميشود   
در اين رژيم دستگير، شكنجه و        
تجاوز جنسی ميشوند و يا شاهد         
شكنجه و تجاوز عزيزان خود            
توسط مقامات رسمی زندان                

در اين رژيم دختران       .  ميگردند
باآره قبل از اعدام مورد تجاوز        

 .قرار ميگيرند

 

آار آودآان در ايران مجاز                  
و اين در حالی است آه         .    است

آودآان زير شرايط  غير قابل            
تحملی مشغل بكار هستند و                  
تعداد آودآانی آه سالمتی شان         
را در اين شرايط از دست داده            

بر اساس  آمار        .  اند آم نيستند     
 ميليون آودك     ۵دولتی بيش از       

در ايران از تحصيل محرومند و      
 .در خيابانها زندگی ميكنند

 

 مواردی آه از جنايات جمهور        
اسالمی عليه آودآان برشمرديم      
و بدبختی آه اين رژيم برای                
آودآان افريده اين حق را به                
آمپين ما ميدهد آه در مقابل                 
رئيس سازمان ملل، اقای بن آی       
مون و آميساريای عالی حقوق         
بشر سازمان ملل اين مطالبه را         
قرار دهيدم آه قطعنامه ای مبنی       
بر بستن سفارتخانه های                         

جمهوری 
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اسالمی و منجمد آردن دارايهای سران رژيم در بانكهای بين المللی را                    
 .صادر آند

 

اين خواست اخير به اين خاطر طرح ميشود آه شواهد و مدارك زيادی                    
حاآی از اين است آه سران رژيم از طريق آالهبرداری و سرقت،                            

امروز مشخص شده     .  پولهای هنگفتی را از مردم ايران باال آشيده اند                 
است آه اين اشخاص آه همگی در جنايت عليه مردم شرآت داشتند و                       

 .دارند، اين پولها را در بانكها آشورهای غربی واريز آرده اند

در اين نامه آمپين فقط بطور موجز به تجاوزات و جرايمی آه رژيم                          
بر اين بايد     .  اسالمی بر عليه آودآان و زنان روا داشته پرداخته است                  

پرونده سنگين تجاوزات آشكار به حقوق آارگران، مردم آردستان و                       
 .مردم با مذاهب ديگر را هم افزود

  

ما معتقديم آه سازمان ملل و رئيس آن بن آی مون و آميساريای عالی                       
حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگيری از جنايات بيشتر جمهوری                           

از اين رو ما انتظار داريم      .    اسالمی عليه مردم ايران بايد سريعا اقدام آند       
آه سازمان ملل بخاطر داليل زير قطعنامه ای جهت بستن سفارتخانه های            

 : جمهوری اسالمی صادر آند

 

 جنايت عليه مردم ايران*

 زندانی سياسی و ترور مخالفين سياسی در                ١٠٠٠٠٠اعدام بيش از       *
 خارج از ايران

 سرآوب و اعدام همجنسگرايان*

 سنگسار زنان و مردان بخاطر رابظه جنسی خارج از ازدواج*

 تحميل آپارتايد جنسی*

 سرآوب سيستماتيك زنان*

 تحميل فقر و فالك شديد به آل جامعه*

 تحميل حجاب اجباری*

 ترغيب و سازمان دادن تجارت سكس*

 قانويت بخشيدن به آار آودآان*

 )صيغه(قانونيت بخشيدن به ازدواج موقت *

 جنايت عليه مردم آردستان*

سرآوب مردمی آه به مذاهب ديگر اعتقاد دارند، بهائيان، يهوديان و                   *
 مسيحيان

 

 با تشكر 

 هما ارجمند

   مسئول آمپين بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی

 

 

آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های 
 ...جمهوری اسالمی ايران 

 

١۴١شماره   
 

  ، روز جهانى زن، مارس٨
 !روز فرياد برابرى زن و مرد است

 

 !زنان و مردان آزاديخواه  و برابری طلب

در همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی و                             
 مارس، روز    ٨برابری و حمايت از جنبش آزادی زن در ايران در                   

 ! اين روز روز ماست!جهانی زن به خيابان بياييم
   

در اين روز بايد با صدای بلند اعالم کنيم که برای هر ذره آزادی زنان                
 مارس،   ٨با شرکت خود در آکسيون       .  رژيم اسالمی بايد سرنگون شود    

حمايت و پشتيبانی خود را از جنبش آزادی زن در ايران  در مبارزۀ                     
رو در رو با يکی از زن ستيزترين  نظام های دوران معاصر اعالم                     

  .می کنيم
  

ستم "سازمان آزادی زن از شما دعوت می کند در اين روز با شعار                     
"! آپارتايد جنسی نه      "،    "نه به حجاب اسالمی         "،    "بر زن موقوف      

 فرياد  ،"!جمهوری اسالمی نميخوايم، نميخوايم     "،"حکومت مذهبی نه  "
 در اين روز بايد با صدای           .زنان ايران را به گوش جهانيان برسانيم          

بايد به جهانيان اعالم کنيم که         .  رسا آزادی و برابری را فرياد بکشيم          
جنبش آزادی زن در ايران قدرتمند و فعال است و تا دستيابی به آزادی               

  .زن  و برابری زن و مرد از پای نخواهد نشست
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 برونزپارکن، جنب مجسمه يوهانا، گوتنبرگ سوئد: مکان
 

 

 .برای اطالعات بيشتر با  تلفن شهال نوری تماس بگيريد

0737262622 
 

 سازمان آزادى زن

  ١٣٨ بهمن ٢



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظرتان در     :  يک دنياى بهتر         
 مارس روز           ٨مورد جايگاه           

جهانى زن در شرايط متحول                  
امروز ايران چيست؟ پيروزى و         
پيشروى جنبش آزادى زن در                

 ايران را در گرو چه ميدانيد؟ 

 

 مارس در   ٨ جايگاه      :مريم کوشا 
شرايط امروز ايران بسيار مهم             

ميتوان گفت که همانطور         .  است
 مارس   ٨ جنبش     ۵٧که در سال       

زنان از اولين جنبشهای اجتماعی       
عليه جمهوری اسالمی بود امروز     
هم ميتواند به مراتب همان نقش و        

زنان در    .  حتی بيشتر ايفا کند           
ايران نيروی عظيم و با قدرتی               
هستند که تاريخا وقتی در صحنه         
فعال مبارزه شرکت ميکنند تغيير        

بخصوص در     .  بوجود مياورند    
شرايط متحول امروز با طرح               
مطالبات مترقی ميتوانند در                    
سرنگونی جمهوری اسالمی نقش      

شرکت .  تعيين کننده داشته باشند       
وسيع زنان بخصوص در تابستان       

 اين را به خوبی نشان       ٢٠٠٩سال  
بنظر من جمهوری اسالمی        .  داد

از اوج جنبش برای آزادی زن               
چون ميداند که        .  هراسان است   

 

 

 روز جهانى زن

هرگونه پيشروی جنبش آزادی زن         
ارکان اسالم و بالنتيجه حکومتش را      

  .بلرزه درمياورد

 

و اما اين بيشروی مستلزم چيست؟          
مستلزم اتحاد، داشتن مطالبات                   

هر شکل   .  راديکال و تشکل است       
تشکل که اين جنبش را حول                         

 نه به   ،مطالباتی نظير؛ نه به حجاب     
 ،نابرابری، نه به ستم و تبعيض                 
 ،حقوق زنان جهانشمول است                    

 برابری و آزادی                   ،سکوالريسم
سازمان دهد ميتواند نقش اساسی در      

ولی اينها   .  اين پيشروی بازی کند       
جنبشهاى ديگر بظاهر    .  کافی نيست 

ضد رژيم سعی ميکنند راديکاليسم          
يکی از    .  اين تشکالت را بزنند           

مهمترين موئلفه های پيشروی                   
. مقابله کردن با اين گرايشات است         

هر گونه تغيير در جهت بهبود                    

١۴١شماره   
وضعيت زنان در ايران مستلزم             
سرنگونی کليت جمهوری اسالمی      

اين سيستم جنايت و زن               .  است
مردم .  ستيز اصالح پذير نيست          

 . نبايد چنين توهمی داشته باشند

 

چه نيرويی هيچگاه     :  سوال اينست  
توهم نداشت؟ کمونيسم کارگری            

حزب اتحاد       .  منصور حکمت      
کمونيسم کارگری نيروی متشکل         
اين گرايش در جامعه است که                 
فراخوانش سرنگونی جمهوری            
اسالمی و برقراری سوسياليسم             

جامعه ای که در آن کليت            .  است
به حزب اتحاد       .  بشر آزاد است      

زيرا .  کمونيسم کارگری بپيونديد      
تمام موئلفه های مستلزم اين                      

 .  پيشروی را تامين ميکند
 

به نظر ميرسد که        :  پروين کابلی  
تغييرات و صف بنديهای جديد                

 8همزمان با نزديک شدن به                    
مارس خود را بيشتر از هر زمانی       

 8به طور واقعی           .  نشان ميدهد   
مارس به يک نقطه عطف در                   
جنبش برابری و آزادی انسان در          

 . ايران  تبديل شده است
 

 امروز جامعه ايران بعد از ماهها        
افت و خيز مبارزاتی بعد از                      
انتخابات وارد دوران جديدی شده        
است و جنبش برابری هم طبعا از         

سرنوشت .  اين قاعده مستثنا نيست     

جنبش آزادی زن در ايران در            
گروه پيشروی نيروهای                        
ماکزيماليست و سوسياليست              

هر چه اين جبهه قويتر            .  است
شود و بتواند خود را سازمان              

دهد شانس آزادی زن و يا زمينه        
. برای تغييرات بيشتر خواهد شد     

فعالين راديکال و سوسياليست           
بايد در اين دوره بهای بيشتری          
به امر سازمان خود دهند و                   
بعنوان يک ابزار مبارزاتی                 
برعليه حکومت زن ستيز و                 
سيستم آپارتايد جنسی از                         
 . سازماهندهی خود استفاده نمايند

 

. امر آزادی زن امر جامعه است      
اين يک مبارزه در خود و تنها            
نيست به همين جهت در تشديد           
مبارزه برعليه جمهوری اسالم        
آزادی زن يکی از جبهه هائی             
است که ميتواند وسيعا توده ای          

 . *شود



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رويداد هولناکى در اوايل مارس          
در .  انگلستان را بهت زده کرد           

شهر سربزير و تاريخى گالستر،        
که به کافه هاى دنج و کليساى                 
بزرگ قرن يازدهمى اش شهرت        
دارد، خانه اى کشف شد که مدفن         
اجساد قربانيان قتل هاى مرموزى      
در طول بيست و پنج سال گذشته          

 جسد  ٩تا نيمه مارس      .  بوده است 
از کف زير زمين و حياط خلوت          

 کرامول   ٢٥و حمام خانه شماره         
" و   "  خانه مرگ  "استريت، که      
لقب گرفته است،      "  تاالر وحشت  

به تخمين پليس،     .  کشف شده بود    
برمبناى قرائنى نظير گمشدگان           
سالهاى اخير در منطقه، اين عدد          

 . برسد٣٠ميتواند به 

 

با هر جسد يکبار ديگر نفس در             
سينه آنها که در اين سالها گمشده           

با هر  .  اى داشته اند حبس ميشود       
جسد، ازدحام خبرنگاران و                     
توريستها و مردم کنجکاوى که             
در محل با دوربين و وسائل پيک         
نيک اطراق کرده اند، انبوه تر               

همسايه ها پنجره کرايه          .  ميشود
هرکس به فراخور شغل و     .  ميدهند

. تخصصش چيزى ميگويد                      
مرگ يک       "شهردار گالستر             

. را افسوس ميخورد              "  شهر
مفتون "  علمى"خبرنگار              

تکنولوژى رادارى مين ياب                   
ارتش در جنگ فالکلند است که            
اينک ابزار اصلى پليس در                      

در .  حفارى ها و کشفياتش است         
حاليکه متخصصين عالئم شناسى      
پليس در تالش کشف هويت                     
قربانيان از روى ژن آنها و                       
بازسازى چهره آنان هستند،                    
روانشناسان در تقالى درک مخيله   

کدام جانور، کدام      .  و ذهن قاتلند     
موجود بيمار و در هم پيچيده اى            
ميتواند مرتکب چنين جنايتى                  
شود؟ اينکه عامل اين جنايات بايد        

بوده باشد تقريبا يک          "  مريض"
آخر، بقول   .  فرض عمومى است     

پزشک قانونى در محاکمه پرونده       
مشابهى در آمريکا، کسى که قادر       

 

 :زن، در زندگى و مرگ
 از فردريک وست تا آنتونى کندى

 

 منصور حکمت

قتل هاى غير      "  به ارتکاب اين         
است چطور ميتواند آدم            "  عادى

 .سالمى باشد

 

 ساله    ٥٢فردريک وست، بناى            
مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام          

. ارتکاب اين جنايات دستگير شد           
روانکاوان متعدد بيشک به                         
دهليزهاى ضمير او خيره خواهند         
شد و از حدسيات خود کتابها                      

اما يک نکته، که        .  خواهند نوشت  
بعنوان يک جمله ساده در                             
گزارشات پليس و خبرنگاران ذکر       
ميشود و ميگذرد، به واقعياتى                  
فراتر از قاتل و دنياى درونى او              

تمام قربانيان اين         :  اشاره ميکند    
 .جنايت زن بوده اند

 

و اين ما را به آنتونى کندى                 ...
 .ميرساند

 

 روزنامه تايمز لندن،      ٤در صفحه    
 مارس، و از قضا درست          ٩روز  

پشت گزارشى در مورد خراشهاى       
ماجراى کرامول استريت بر                     
سيماى دوست داشتنى شهر                        
گالستر، مطلبى در مورد تحوالت        
مهم اخير در کليساى انگلستان و             
نمونه اى از اصطکاکهاى درونى         

قهرمان ماجرا  .  آن چاپ شده است     
حضرت اقدس آنتونى کندى سر              

کليساى .  کشيش التون و توابع است 
 سال قبل    ٥٠٠که حدود    (انگلستان  

باالخره در  )  از کليساى رم جدا شد     
 مارس، دو دهه پس از             ١٢روز   

تصويب اصل پذيرش زنان به مقام       
کشيشى در سينود مرکزى اش،               

 زن را در کليساى اعظم                       ٣٢
. بريستول به اين کسوت در آورد           

اين را البته افکار عمومى در                     
انگلستان، و قبل از همه خود زنان         
مربوطه، گام مهمى در احقاق                   

يکيشان با     .  حقوق زنان ميدانند        
تنها وقتى در خدمت    "شوق ميگويد   

کليسا برابر باشيم ميتوان گفت که           
آنچه ".  در پيشگاه خداوند برابريم       

١۴١شماره   
مسلم است اينست که در ظرف                
چند ماه آينده حدود هزار و دويست    
کشيش زن هم در انگلستان خواهيم      
داشت که کنار همقطاران                            
مذکرشان بر منابر، آموزش کهنه         
و مردساالرانه مذهب درباره زن         
و جايگاه ويژه او در پيشگاه                       
خداوند را، که ترجمه الهى جايگاه       
ويژه او زير لگد جامعه مردساالر        

 .است، به خورد مردم بدهند

 

با همه ربطى که اين موضوع به            
بحث ما دارد، بايد بهرحال اينجا            
از آن بگذريم، چون منظور                       

 .معرفى جناب کندى است

 

ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر     
در کليساى انگلستان، که بعضا              
حتى از سر انزجار به آغوش                   
کليساى رم برگشتند، از اين تحول        

 :ميگويد. خشمگين است

 

کشيشان زن بايد بر دار سوزانده       "
شوند، زيرا به قدرتى دست ميبرند       

در .  که هيچ حقى بر آن ندارند               
قرون وسطى نام اين سحر و جادو        

تنها راه مقابله با ساحره ها            .  بود
 "اينست که بر دار سوزانده شوند

 
انجيل در اين مورد کامال روشن       "

مردان و زنان از نظر                 .  است
ما هرگز  .  بيولوژيکى تفاوت دارند  

نميتوانم .  نميتوانيم مانند هم باشيم       
تصور کنم که يک زن چگونه                  
ميتواند تجسم مسيح باشد، جراحى       

 ".عالج کار نيست
 

فردريک وست، يا جانى خانه                 
مرگ هر که هست، دوزخى است،    

تا .  پليس ميبرد و پنهانش ميکند            
سالها نامش و اعمالش پشت مردم         

اما .  را در خلوتشان ميلرزاند              
آنتونى کندى بهشتى است، ميتواند       
بى هيچ جرح و تعديلى مسيح را             
نمايندگى کند، کودکان کودکستانى       
ما در خيابان به او لبخند ميزنند و           
سالم ميکنند، کسى در خانه او                 
دنبال جسدى و در مغزش در                    

. جستجوى معماى مخوفى نيست          
اما اين همان آدم و همان واقعه                 

 .است

 

خشم و نفرين آنتونى کندى کليد          
حل معماى جنايات گالستر را            

هر دو مورد بايد      .  بدست ميدهد 
بعنوان نمونه هاى جنايتکارانه          
خشونت عليه زنان و تبليغ و                
تطهير خشونت عليه زنان                     

اين خشونت از        .  فهميده شوند   
مغز معلول وست و از دين                    

. معيوب کندى سرچشمه نميگيرد   
هر دو آنقدر عقل داشته اند که             
قربانيان خود را در ميان اقشار         

. بيحقوق تر جامعه جستجو کنند       
منشاء اين خشونت، دنيايى است      
که زن را در هزار و يک راه و          
رسم و قانون و سنت زمخت و            
ظريف، قابل ستم و کم ارزش             

و آگاهانه و    .تعريف کرده است      
عامدانه، و در اغلب موارد به            
خشونت آميزترين شيوه ها، راه        
رهايى زن و خروج او از                      

 .موقعيت قربانى را سد ميکند

 

اين .  اين قرون وسطى نيست           
. عصر سرمايه دارى است                  

هرچه با بازار و سود تناقض              
داشته باشد، دير يا زود کنار                

بسيارى از جان        .  زده ميشود   
سخت ترين افکار و تعصبات و        
راه و رسمهاى کهنه در برابر             
نيازهاى پيش پا افتاده و                           
روزمره تجارت و توليد ور                 

و الجرم، اگر زن           .  افتاده اند   
آزارى و زن ستيزى و تبعيض          
و خشونت عليه زن هنوز يک            
واقعيت پابرجاى زندگى مردم           
اين عصر است، اگر عليرغم             
جنبشهاى قوى و اجتماعى براى      
رهايى زن، هنوز ستم جنسى در      
چهار گوشه جهان حکم ميراند،        
بايد حکمتش را همينجا، در                  
همين عصر و در مصالح همين        

 .نظام جستجو کرد

 
۴صفحه   
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، هميشه ممکن    "جنون"جنايت از سر      
اما آن نوع      .  است وجود داشته باشد        

جنونى که قربانيانش، از خيابان و                  
خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان        
هستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان            
جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر            

 .جامعه است

 
، آوريل    ١٣٧٣اولين بار در فروردين              

 انترناسيونال منتشر   ١٣، در شماره    ١٩٩٤
 .شد

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم              
 ١٨٢ تا ١٧٩صفحات 

انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران،     
-ISBN 91  سوئد١٩٩٧چاپ اول نوامبر  
630-5761-1 

 

زن، در زندگى 
 ...و مرگ 

١۴١شماره   

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                           -١
آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن                           

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی               .  هستند
سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                            

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم                           -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت           ،اين ارگانها ابزار متحد شدن     .  است

شوراها همچنين از   .  کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است        
 در محيط زيست و کار در سطح محلی          ،بايد همه جا  .  ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند      

 . و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                    -٣
ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع                               

 .اسالمی شود

 

 ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران     .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
شوراها امکان حضور   .    تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند          

 .طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                    
 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

تجربه عملى همين   .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است             -۵
 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى       ،دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن               

بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى          .  وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است     
 .  سرکوبگر آن خارج کرد

   

 کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها                             ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى            -۶
 . فراميخواند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

ردم در           ى م اي روزى و ره ي پ
ى در         ون ن از ک خس اري دال ت ج
ه      ايران قبل از هر چيز منوط ب
ر        اين است که اوال، طبقه کارگ
ل و           ق بعنوان يک نيروى مست
تحت پرچم سوسياليستى خود       
ر سر                  ارزه ب ب دان م ي ه م پا ب
ا             ي ان گذارد،  قدرت سياسى ب
جريانات اپوزيسيون راست و      

ه و              –ملی    ل زو اسالمی را اي
وده           ا، ت حاشيه ای کرده و ثال
م             ه رژي ي ل ه ع وسيع مردمى ک
ه             د ب ه ان ت اس اخ پ ى ب الم اس
ورى           ه م م و ج س ي ال ي وس س
وان يک      ن ع ى ب ست ي ال ي سوس
اعى          م آلترناتيو سياسى و اجت
ق            ق ح ل ت اب ه و ق ان ن ي ب ع واق

 . بنگرند
 

ه               ف زومات وظي ل ن م تحقق اي
 . حياتى ما است
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انرژی فعاليت سياسی ام در                     
مبارزه برای الغای آپارتايد نژادی     

. در آفريقای جنوبی صرف شد             
يادم است کشتار نوجوانان در                

 چه درد و             ١٩٧۶سوئتو در         
. خشمی در من بوجود آورده بود         

اين لحظات و روزها عميقا در               
ذهنم نقش بسته است و تاثيرات              
پايداری در من بوجود آورده                   

در آن زمان تصور هم               .  است
نميکردم که زندگی آينده ام لحظه         
به لحظه در آميخته خواهد شد با            
لحظات دردناک اين چنينی، خشم       

 اشک های نريخته     ،های فروخفته 
خشک شده و بغض های هرگز             
نترکيده برای بی عدالتی ها،                   
سرکوب ها، قتل عام ها، رفقای            

تصور نميکردم   .  بر زمين افتاده     
که آن مناسباتی که در يک                         
برخورد کوتاه با ای ان سی و                  
حزب کمونيست آفريقای جنوبی          
آنقدر زده ام کرد را سالها بعد از            
 .نزديک به چنين تلخی تجربه کنم

اين نوشته با قصد      .  عجيب است (
ديگری آغاز شد و به جای                         

يکبار ديگر    .  ديگری کشيده شد      
برايم مسجل شد که بايد گذشته را         

نياز آن بيش از پيش      .  به قلم بکشم  
 ).احساس ميشود

 

. فيلم فتح نشده مرا کامال فتح کرد         
با خود  .  عميقا بر من تاثير گذاشت    

انديشيدم که با نفرت عميقی که از        
ناسيوناليسم در هر شکل و فرم آن       

چه عظمت طلب آن و چه از                  (
نوع قومی باصطالح تحت ستم             

دارم، اين احساس عالقه و            )  آن
احترام به نلسون ماندال عجيب               

درست است که او يک               .  است
ناسيوناليست با تعاريف متداول            
نبود، ليکن فيلم ميکوشيد که با                
قلقک دادن احساسات                                   
ناسيوناليستی بيننده را تحت تاثير        

اما بايد اذعان کرد که        .  قرار دهد 
الغای آپارتايد نژادی در آفريقای          
جنوبی يکی از معدود لحظات                
افتخار آميز بشريت در قرن بيست     

 .است
 

درست است که روياهای بسياری       

 

 از آپارتايد نژادی تا آپارتايد جنسی
 ...نلسون ماندال و تسليم ناپذيری 

 

از مردم محروم و زحمتکش                       
آفريقای جنوبی بعد از يک جشن و          

اما .  سرور عظيم به نااميدی بدل شد     
اين احساس نااميدی نبايد يک ذره            
از احساس افتخار برای لغو                         

اگر اميد    .  بربريت آپارتايد بکاهد       
ميليون ها انسان محروم و                             
زحمتکش به نااميدی بدل شد، باين          
خاطر بود که سوسياليسم را با لغو           

کمونيسم .  آپارتايد يکی گرفته بودند     
بورژوايی جرياناتی مثل حزب                 
کمونيست آفريقای جنوبی،                           
گرايشات چپ درون جنبش                          
کارگری و ای ان سی، يک توهم را        
بجای واقعيت به کارگران و مردم           

 .محروم قالب کردند
 

بر اين خيال بودند که با الغای                      
آپارتايد و حذف سفيد پوستان از                
مواضع قدرت، استثمار، فقر و بی          

آزادی .  عدالتی از ميان خواهد رفت     
و برابری و رفاه بر جامعه حکم                

اين يک آرمان             .  خواهد راند      
ناسيوناليسم سياه  .  سوسياليستی است 

آفريقايی در دهه شصت و هفتاد که         
بسياری جنبش های استقالل طلبانه        
ضد کولونياليستی با مارکسيسم و            
سوسياليسم بر خورده بودند، بر اين       

لذا مبارزات   .  موج سوار شده بود       
ضد آپارتايد در آفريقای جنوبی با            

مساله .  سوسياليسم گره خورده بود       
اينجاست که اين نه کمونيسم                         
کارگری، بلکه کمونيسم بورژوايی       

 .بود
 

غيبت يک حزب کمونيست                          
کارگری در آفريقای جنوبی اجازه          
داد که کل جنبش کارگری،                           
کارگران راديکال سوسياليست، کل      
جنبش آزاديخواهانه و برابری                   
طلبانه محرومين و زحمتکشان                 
آفريقای جنوبی به پيشگاه                               
ناسيوناليسم استقالل طلبانه سياه               

 .اين دردناک است. قربانی شود
 

 عليرغم تمايالت           ،نلسون ماندال     
 نزد من       ،ناسيوناليستی جنبش اش      

اين .  انسان قابل احترامی است              
احترام از تالش او برای نفرت                   

١۴١شماره   
زدايی و اتفاقا سد بندی در مقابل             
ناسيوناليسم افراطی سياه درون             

  افق بلند             ،جنبش ضد آپارتايد        
پروازانه ای که در مقابل يک                  
جامعه دربند بردگی قرار داد و               
تالش خستگی ناپذيرانه و سازش          
ناپذيرش برای الغای يکی از نقطه       
های شرمناک تاريخ بشريت،                  

 سال از عمرش    ٢٧.  نشات ميگيرد 
پس از آزادی   .  را در زندان گذراند   

از زندان دوران گذار به نظام پس         
از آپارتايد را رهبری کرد و پس            
از آن از قدرت دولتی و اجرايی              

يک مقايسه ساده        .  کناره گرفت   
ميان آفريقای جنوبی و زيمبابوه،          
نقش موثر رهبری او را نشان                  

 .ميدهد
  

 شعری است که ماندال        ،شعر فوق 
در .  در زندان آنرا ميخوانده است       

درست در لحظاتی که   : فيلم ميگويد 
فقط ميخواستم دراز بکشم با                      

در .  خواندن اين شعر بپا ميخاستم       
هشت سال اخير بارها و بارها                 

. احساس مشابه ای داشته ام                       
لحظات بسياری بوده است که از           
ته دل فقط ميخواستم دراز بکشم و        

اما يک صدا،      .  چشمانم را ببندم     
يک نگاه و يک احساس از گذشته         
روی پاهايم قرارم داده است و                 
اميد و تالش به تغيير را مثل يک            
شعله گرم در وجودم زنده کرده              

 .است
 

اکنون ما در آستانه الغای يک                  
. نظام آپارتايد ديگر قرار داريم              

يک نقطه شرم بشريت در قرن               
اين مبارزه و جنبش     .  بيست و يک  

نيز به يک رهبری با بصيرت،               
بلند پرواز، آرمانخواه و خستگی           

اما يک تفاوت      .  ناپذير نياز دارد     
 و      ٢٠١٠بزرگ ميان ايران                 

 وجود      ١٩٩١آفريقای جنوبی            
هر دو جامعه در تالطم و            .  دارد

مردم، .  هيجان تغيير اند                    
زحمتکشان و محرومين هر دو              
جامعه فداکاری های بسيار انجام          
داده اند؛ هزينه های هنگفتی                     

اما اگر آفريقای           .  پرداخته اند     
جنوبی الغای آپارتايد را با آزادی،        
برابری و رفاه يکی گرفته بود،              
ايران ميتواند و نبايد در اين توهم           

 .بسوزد
 

ايران دارای يک جنبش کمونيسم         
. کارگری قوی و خودآگاه است              

حزبی کمونيستی کارگری وجود    
دارد که ميتواند با بصيرت،                 
آرمانخواهی، و با يک افق                    

رژيم .  وسيع راه را نشان دهد          
اسالمی و نظام آپارتايد جنسی           
را به زير کشد، اما متوقف                    

الغای مناسبات سرمايه        .  نشود
دارانه، الغای کارمزدی و                    
مالکيت خصوصی بر وسايل             
توليد و مبادله و ساختن يک                  
جامعه سوسياليستی بر ويرانه           
های مناسباتی که مبنا و پايه                 
تمام بی عدالتی ها و تبعيضات           
اقتصادی، سياسی و اجتماعی            

 مقدور  ٢٠١٠است، برای ايران    
حزب اتحاد     .  و محتمل است        

کمونيسم کارگری اين رويای             
ميليون ها انسان را ميتواند و               

 . بايد به مقصد رهبری کند
  

کمونيسم کارگری زياده خواه و        
زيرا مقصد و        .  افراطی است   

اگر .  هدف اين را طلب ميکند          
ميخواهيم که يکبار ديگر مايوس     
و دلسرد نشويم، اگر ميخواهيم           
يک بار ديگر دو نسل دچار                  
ياس فلسفی نفی نشوند و به کم و        
هيچ رضايت ندهند، بايد اين                
خيزش عظيم و اين جنبش                     
آزاديخواهانه و برابری طلبانه          

. را با افقی باز به پيش برانيم               
سرنگونی جمهوری اسالمی،           
انقالب کارگری و جمهوری               
سوسياليستی آن هدفی است که          

بايد بر  .  در مقابل ما قرار دارد       
لرزش پا يمان فائق آئيم؛ چشم             
مان بر هدف نهايی دوخته باشد؛       
اجازه ندهيم  خستگی و                            
فرسودگی بر ما غلبه کند و بر            

آنچه ما   .  افق مان سايه بياندازد      
را بر روی پاهايمان قرار                      
ميدهد، درست در آن زمان که            
فقط ميخواهيم دراز بکشيم، اميد       
به يک آينده آزاد، برابر و                      

 .روشن است
 

    *Invictus           نام فيلمی است به
کارگردانی کلينت ايست وود و                 
بازيگری مورگان فريمن و مت               
ديموند که اکنون در اروپا بر اکران      

اين فيلم در مورد يک دوره          .  است
کوتاه از تاريخ آفريقای جنوبی،                
درست پس از رياست جمهوری              
نلسون ماندال است و شخصيت او            

اسم فيلم، نام    .  را به تصوير ميکشد    
شعری است که نلسون ماندال در              

اين نام به       .  زندان ميخوانده است     
 .التين است



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  "فتح نشده"

در تاريکی شبی که مرا در خود            
 فرو برده است

سياه مثل يک حفره عميق از يک         
 قطب تا قطب ديگر

 برای روح فتح ناپذيرم 

هر خدايی را که ممکن است                    
  شکر ميکنم،باشد

 

 در چنبره حوادث خرد کننده

نه ناليده ام و نه با صدای بلند                    
 گريسته ام

 در زير چماق بخت بد 

 سرم خونين اما برافراشته است
 

 فرای اين مکان خشم و گريه

فقط هيبت سايه ترسناک  نمودار          
 ميشود

 ليکن تهديد زمان

 مرا بی باک خواهد يافت
 

مهم نيست که دروازه چقدر تنگ         
 است

مهم نيست که مجازات چقدر                   
 سخت است

 من ارباب سرنوشت خويشم

 فرمانده روح خويشم
 

 ،شعری از ويليام ارنست هنلی          (
١٨٧۵( 

  
يکشنبه شب با پسرم و دو تا از                
دوستانش به سينما رفتيم تا فيلم               

اين فيلم در . را ببينيم"* فتح نشده"
مورد ابتدای رياست جمهوری              

 ،نلسون ماندال در آفريقای جنوبی       
.  است ،پس از سقوط نظام آپارتايد     

تبليغات فيلم شايد کمی گمراه کننده      

  ،ستون آخر
 

 از آپارتايد نژادی تا آپارتايد جنسی
 نلسون ماندال و تسليم ناپذيری

 آذر ماجدی 

 چون تيم راگبی آفريقای                  ،است
من .  جنوبی را محور قرار ميدهد         

اما پسر  .  عالقه ای به راگبی ندارم      
کوچکم که عالقه ويژه من به                      

اجتماعی را ميداند     –مسائل سياسی   
و عالقه خاص من و پيوند احساسی       
من را به آفريقای جنوبی و مبارزه          
عليه نظام آپارتايد نژادی ميشناسد،       
پيشنهاد کرد که اين فيلم را با هم                

منهم فکر کردم که فرصت           .  ببينم
خوبی است با پسرم يک تفريح                  

. توافق کردم  .  مشترک داشته باشيم    
مامان "يکشنبه ظهر وقتی گفت                

." حوصله ام سر رفته، بريم سينما         
انتظار نداشتم که اين فيلم . گفتم باشه

 .چنين تاثير عميقی رويم بگذارد
 

بنظرم هاليوود در يکی از بهترين          
راستش حتی مطمئن    .  لحظاتش بود 

نيستم که چقدر ابژکتيو دارم                        
آنچنان خاطرات     .  قضاوت ميکنم   

تلخ و شيرين با نوستالژی بهم تنيده         
 بيشتر يک         ،که  احتمال ميدهم            

احساسات خام در من بيدار شده                
اما اين احساس آنقدر عميق و       .  باشد

فشرده بود که نميشد برای خويش            
بايد با ديگران سهيم     .  حفظ اش کرد  

 خود به       ،پروسه سهيم شدن      .  شد
ابژکتيو شدن قضاوت نهايی کمک         

 .ميکند
 

از بچگی يک احساس عميق نفرت        
نسبت به سيستم آپارتايد در آفريقای       
جنوبی و احترام عميق نسبت به               

وقتی برای    .  نلسون ماندال داشتم       
ادامه تحصيل به خارج رفتم، در              
همان اولين روز آغاز سال                          
تحصيلی، در حاليکه گيج در محيط       
کالج حرکت ميکردم، انگار روی          

 يک صدای گرمی      ،ابر راه ميرفتم   
کسی صدايم  .  را از پشت سر شنيدم     

يک .  ميکرد، بسمت صدا برگشتم        
صورت زيبا، دو چشم بزرگ که            

به او گفتم که        .  به من لبخند ميزد       

١۴١شماره   

اما در     .  انگليسی خوب نميدانم        
همان لحظه يک دوستی عميق،             
يک رابطه گسست ناپذير ميان ما         

در سالهای اخير         .  (بوجود آمد    
ارزش اين رابطه را که زمان و             
دوری نه تنها از ميان نبردتش،              
بلکه عميق ترش کرده را بيشتر            

 ) .می فهمم
 

دوستی من با اين دختر سياه                      
پوست آمريکايی بسرعت نزديک      
و عميق شد، باين خاطر که عالوه        
بر خصوصيات شخصی، از نظر       
سياسی و عالئق اجتماعی بهم                

هر دو چپ و با           .  نزديک بوديم  
تمايالت کمونيستی، دو دختر                 
جوان مستقل که امر آزادی زن              
بخش جدايی ناپذير شخصيت مان        
بود، دو جوانی که با ديدن هر                  
نوع بی عدالتی شديدا به خشم                  

مرا "  سپتمبر"دوستی با     .  ميامديم
به مرکز مبارزه عليه نظام                        

 در       ،آپارتايد آفريقای جنوبی             
با بسياری   .   برد  ،آمريکای شمالی  

کنگره ملی    "از شخصيت های           
از نزديک آشنا        (ANC) "آفريقا
با برخی شخصيت های              .  شدم

حزب کمونيست آفريقای جنوبی،        
سازمان (همچنين سازمان سواپو،      

حتی )  خلق آفريقای جنوب غربی      
 .آنجال ديويس

 

در آن زمان، با وجود اينکه خود           
را يک کمونيست ميدانستم،                     
آشنايی ام با مارکسيسم، بعنوان             
يک تئوری، يک آشنايی عمومی         
بود که از طريق پدرم به من                     

با آغاز تحوالت      .  منتقل شده بود     
 بود که         ١٣۵۶  –  ۵٧سياسی     

مطالعه آثار کالسيک مارکسيستی      
جالب اينجاست که    .  را آغاز کردم   

مطالعه مارکس و کالسيک های          
مارکسيستی، دخالت فعال در                 
جنبش کمونيسم کارگری و سی             

سال تجربه مبارزه کمونيستی،             
تنها تائيدی است بر احساسی که            
در همان دوران دانشجويی نسبت        
به حزب کمونيست آفريقای                     
جنوبی و ای ان سی پيدا کرده                  

ناسيوناليسم عميق و                 .  بودم
در زمينه   .  بيربطی به سوسياليسم    

مناسبات تشکيالتی نيز چرتکه             
اندازی بقال منشانه و قدرت                     
طلبانه، که فقط مويد ضرب المثلی  
بود که روزی ده بار از مادرم،              
بقصد منصرف کردن من از                   
قاطی شدن در مبارزه سياسی،              

سياست پدر و مادر       :  "می شنيدم  
حکمی که من در جوانی        ."  ندارد

ايمان داشتم که    .  به آن می خنديدم    
سياست کمونيستی خيلی هم پدر و       

 . مادر دارد
  

راستش تا زمان مرگ منصور              
حکمت هميشه بر اين نظر بودم            
که اين حکم در حزبی که من                    
عضوش بودم، محلی از اعراب           

 حزب    26اما در پلنوم           .  ندارد
کمونيست کارگری، در اوج                   

 آنرا با تمام تلخی اش               ،ناباوری
در صحبت پايانی ام     .  تجربه کردم 

در پلنوم به اين مساله اشاره                      
گفتم که تا آنجا که به حزب        .  کردم

برميگردد، فقط برنامه اش مهم             
اصول سازمانی آن نيز           .  نيست

گفتم که    .  بسيار با اهميت است         
زمانی که مادرم بهم ميگفت                     
سياست پدر و مادر ندارد، شانه             
باال ميانداختم و پاسخ ميدادم که              

اکنون بايد  .  کمونيسم متفاوت است  
بگويم که سياست در حزبی که               
منصور حکمت ليدر آن بود، پدر         

بياييم سياست در     .  و مادر داشت    
در .  حزب را پدر و مادر دار کنيم       

اين لحظه بود که يکبار ديگر به             
اين حقيقت رسيدم که سياست                  
کمونيستی کارگری است که از             

آنچه .  چنين توصيفی بری است         
در حزب ميديدم عروج کامل                  

و سياست          .  پوپوليسم بود         
پوپوليستی هم بارها ديده ايم که              

 "!پدر و مادر ندارد"
 

چند سالی  .  از موضوع دور نشوم    
که دانشجو بودم تا پيش از                         
بازگشتن به ايران برای شرکت            

 معروف   ۵٧در آنچه به انقالب           
شد، بيشترين   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   
٢٣صفحه   


